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JI įvyks po nauju me
tų, SAUSIO 
Bus “

NAUJU ME 
12 DIENĄ.

išrinkti atstovai j Maskvos

Rusų okupuotoje Lietu
voje sausio 12 d. įvyks “rin
kimai’’ į aukščiausį Sovietų 
Sąjungos sovietą, tai yra, i 
Stalino “parlamentą.” Tai 
bus da viena “rinkimų” ko
medija. nes žmonėms bus 
liepiama balsuoti už tuos at
stovus, kurie bus jau iš kai* 
no bolševikų išrinkti ir kito
kių pasirinkti niekas nega
lės.

Nežiūrint kad tai bus tik* 
rų rinkimų išjuokimas, šitai 
komedijai daromi dideli pa* 
siruošimai. Ruoštis pradėta 
jau nuo lapkričio 12 d.

šiems “rinkimams” rusai 
padalijo Lietuvą į 25 apy
gardas, ir iš kiekvienos apy
gardos bus vienas atstovas.

Jie padarė šias apygar
das:

Telšių apygardą, kurion 
įneina Telšių. Kretingos ir 
Mažeikių apskritys.

Šiaulių apygardą, kurion 
įneina Šiaulių ir Biržų ap
skritys.

Panevėžio apygardon įn
eina Panevėžio ir Rokiškio 
apskritys.

Utenos apygardon įneina 
Utenos. Švenčionėlių ir Za 
ras« apskritys.

Tauragės apygardon įnei. 
na Tauragės ir Raseinių ap
skritys.

Ukmergės apygardon įn 
eina Ukmergės ir Kėdainių 
apskritys.

Kauno apygardon įneina 
Kauno ir Šakių apskritys.

Mariampolės apygardon 
ineina Mariampolės. Seinų, 
Vilkaviškio apskritys ir Aly
taus apskrities valsčiai: 
Merkinės, Miroslavo, Seiri
jų ir Simno.

Alytaus apygardon įneina 
Trakų apskritis ir Alytaus 
apskrities valsčiai: Alytaus. 
Alovės, Birštono, Butrimo
nių, Daugų, Jėzno, Stakliš
kių ir Varėnos.

Vilniaus apygardon įnei
na Vilniaus miestas ir Vil
niaus apskritis.

Kaip žinoma. Sovietijoj į- 
vesta dviejų rūmų sistema: 
aukščiausioji taiyba. pagal 
“Stalino konstitucijos sau
lę,” turėtų atstovauti atski
roms “laisvoms” respubli-

ANGLAI UŽĖMĖ ADRI
JOS JURĄ.

Albanija dabar atskirta 
nuo Italijos.

Pereitą sąvaitę anglų ka 
ro laivynas inėjo Adrijos 
jūron, per kurią italai susi
siekdavo su Albanija, ir už
ėmė ją. Tuo budu Mussoli- 
nio armija Albanijoj tapo 
apkirta nuo Italijos. Užė
męs Adrijos jurą, anglų lai
vynas tuoj subombardavo 
Albanijos uostą Valoną, kur 
buvo sukoncentruotos italų 
spėkos. Šis žygis sukėlė di
deli entuziazmą Graikijoj 
ir Anglijoj. Mat Adrijos 
jura iki šiol buvo skaitoma 
“privačiu” Mussolinio “eže- 
1 u,” į kurį niekas negali įn- 
eiti. Bet anglai įnėjo ir už
ėmė ji.

koms, o tautybių taryba at
stovauja atskiroms rusų 
okupuotoms tautybėms.

Ryšium su šitais “rinki
mais” okupuotoje Lietuvoje 
įsigaliojo ir bendras visai 
Sovietijai rinkimų įstaty. 
mas. Pagal jį, rinkimų “tei
sę” turi visi gyventojai, su
laukę 18 metų amžiaus. Į 
aukščiausiają SSSR tarybą 
vienas atstovas renkamas 
nuo 300,000 gyventojų. Į 
tautybių tarybą atstovai 
renkami nepriklausomai 
nuo gyventojų skaičiaus. 
Kiekvienoje “laisvoje” res
publikoje sudaromos 25 
apygardos, kurių kiekviena 
renka po vieną atstovą. Tad 
ir iš Lietuvos įeis 25 atsto
vai.

Tolesniuose rinkimų įsta
tymo paragrafuose atsiden
gia visa ta rinkiminė kome
dija. kuri bus suvaidinta 
okupuotoje Lietuvoje ir pa
gal kurią aukščiausioji ta
ryba sudaroma tiek pačioje 
Sovietų Rusijoje, tiek kito
se jos okupuotose valstybė
se. Rinkimų “teisę“ turi gy
ventojai net nuo 18 metų 
amžiaus, bet jie neturi tei
sės pasirinkti kandidatus. 
“Teisė -statyti * kandidatas į 
SSSR aukščiausiają tarybą 
užtikrinama tik komunistų 
partijos organizacijoms, 
profesinėms sąjungoms, ko. 
operatyvams, jaunimo orga 
nizacijoms. kultūros draugi
joms ir kitoms organizaci 
joms. įregistruotoms įstaty
mais nustatytąja tvarka,” 
sako bolševikiškų “rinki 
mų” įstatymas.

Gyventojai gali rinkti tik 
tai komunistų partijos ir ki
tų “įregistruotų oiganizaci- 
jų” išstatytus kandidatus. 0 
kadangi Lietuvoje, kaip ir 
visoje sovietų Rusijoje, gali 
veikti tiktai komunistinės 
organizacijos, tai savaime 
suprantama, kad ir kandi 
datai tegali buti arba komu 
nistai arba jų pakalikai. Be 
to. rinkimų kontrolę vykdo 
tik komunistu partijos žmo
nės. Tad galima iš anksto 
pasakyti, kad oficialiniai 
komunikatai skelbs tokius 
davinius: rinkimuose daly 
vavo 99.9* < balsuotojų, o 
už kandidatus paduota 
100*7. Visi “išrinktieji” at
stovai nuvyks į Maskvą ir 
giedos himnus “mylimiau
siam ir geniališkiausiam va
dui” Stalinui!

Bet tokiam rezultatui pa
siekti nereikėtų nei tos “rin
kimų” komedijos. Juk iš 
anksto jau žinoma, kokius 
kandidatus komunaciai pa
skirs. -

Amerikon Halifaxą.
Anthony Eden užima jo rie
tą užsienio reikalų minis

terijoj.
Lordas Halifaxas, kuris 

iki šiol ėjo Anglijos užsie
nio reikalų ministerio parei
gas, yra paskirtas Anglijos 
pasiuntiniu Washingtonan. 
o jo vieton užsienio reikalų 
ministerium pastatytas An
thony Eden. griežtas ir ka
ringas diktatorių priešas. 
Eden buvo užsienio reikalų 
ministeriumi ir Chamber- 
laino kabinete, bet rezigna
vo protestuodamas prieš 
“maldymo” (“appease- 
ment”) politiką, kuria tuo
met Chamberlainas vedė fa-

“The New Leader,” New 
Yorko socialdemokratų są- 
vaitraštis, išspausdino įdo
mų savo korespondento laiš
ką iš Suomijos. Suglaudus, 
jo turinys tote:

Prieš Rusiją* užpuolimą, 
demokratinėj  ̂Suomijoj bu
vo didžiausia pasauly darbi
ninkų ko-opefiatyvų judėji
mas. Bet rusu karas pridarė 
Suomij'os darbininkams di
džiausių nuostolių, nes rusai 
užgriebė kaip>tik tas Suomi
jos sritis, kur Suomijos dar. 
bininkų ko-operatyvai turė
jo daugiausia turto. Pavyz
džiui, Vipurio (Viborgo)

šistų atžvilgiu. Chamberlai-: mieste Suonfijos darbiniu 
nasdarė diktatoriams vieną, kai turėjo nesenai pasistatę 
nusileidimą paskui kito, ma- i didžiausį ir modemiškiausį 
nydamas išvengsiąs tuo bu. malūną, kuris aprūpindavo• «. • • n • * «du karo. Bet Edenas buvo 
griežtai priešingas tokiai 
politikai. Jis sakė, kad nusi
leidimais diktatorių nenu- 
maldysi, tik išauginsi jiems 
didesnius ragus, sustiprinsi 
juos ir tada jie patys tave 
užpuls. Taip ir išėjo. Angli
ja jau užpulta ir turi sun
kiai gintis. Edenui bus 
jau nelengvas darbas vesti 
Anglijos užsienio reikalus.

ANGLAI PAĖMĖ 40,000 
ITALŲ.

» I* da 2AQPQ feiietu turi

Korespondentai praneša, 
kad Egipte anglai suvarę 
jau 35,900 italų belaisvių į 
paruoštus gardus ir da apie 
4.000 fašistų esą kelionėje į 
koncentracijos stovyklas. 
Tarp paimtų italų esą 5 
Mussolinio generolai ir keli 
šimtai žemesnių karininkų.

Be to, anglai turi dar 20.- 
000 fašistų apsupę Bardijos 
tvirtovėje, kurie taip pat 
bus paimti nelaisvėn.

Romos žiniomis, italus 
Afrikoje atakuoją 500,000 
anglų armija, 500.000 tonų 
laivynas ir 1.500 orlaivių.

VOKIEČIAI SUSIRUPINg 
ITALŲ KATASTROFA.

Pakol graikai lupo ita
lams kailį, tai vokiečiai juo
kėsi. Bet kai anglai sudaužė 
italų laivyną ir pradėjo nai
kinti Mussolinio spėkas Af
rikoj, tai vokiečių juokas 
nutilo. Dabar jie labai susi 
rupinę, kad italai nebūtų 
priversti taikytis su anglais. 
Žinios sako, kad Hitleris 
jau siunčia orlaivius Itali
jon. ir italai prisipažįsta 
kad jie naudojasi vokiečių 
lėktuvais.

miltais visus Suomijos ko
operatyvus. Tas malūnas 
dabar bolševikų rankose. 
Be to, bolševikai čia užgrie
bė 100 maisto parduotuvių, 
prigulėjusių darbininkų ko
operatyvui.

Terijokio ir Sortavalos 
miesteliuose ko-operatyvai 
turėjo didelės skerdyklas.

7/aZų Fada# Afrikoj
Teisinasi.
Jo armija Egipte neturėjusi 
nochanizuotų bulely to

dėl anglai ją sumušę.
Italų armijos vadas Afri

koje, maršalas Graziani (iš
tark: Gracijam). nusiuntė 
Mussoliniui paaiškinimą,

Anglija Pataria Italams 
Išspirt Laukan Nussollnį
IR NUTRAUKTI RYŠIUS Į kitus naikinam? Juk Italija 

SU HITLERIU. ! iš to karo negali nieko lai-
_ . --------r, . .. . . mėti. Ji gali tik pralaimėti.

, 1 analai ičmiičri «*<. nuaJ*r^tri» Jaį koks ūksiąs kalą tęsti?

Tikslo nėra: yra tik vienois Egipto ir paėmę apie 40.- negu kariauti be reikalo, žmogau* užsl«nvrimas Pra-
000 fašistų nelaisvėn dėl to, Anglijos premjeras Chur- «a!inkit ta Diktadari ir ku kad jis Graziani, neturėjęs ch^1Jp?nePdIlį 'p^kė ^r “ 5b£“

laclilabai įdomią kalbą, f Churchill davė italams su
prasti, kad dabar Anglija 
sutiktų taikytis lengvomis 
jiems išlygomis. Bet iie turi 
nutraukti visus ryšius su 
barbarais, <u kuriais juos 
surišo Mussolinis. Nors tų 
barbaru Anglijos premjeras 
neįvardijo, bet visiems buvo 
aišku, kad jis turi galvoje 
Hitlerį ir japonus, su ku
riais Mussolinis nesenai pa
darė “trilypį bloką” prieš 
demokratine* valstybes.

Churchill kalbėio angliš
kai, bet paskui jo kalba bu
vo transliuota iš Atėnų ir 
Kairo itališkai, kad ją galė
tų suprasti Italijos žmonės. 
Ir Italijoj ji buvo girdima 
labai aiškiai

mų, tanku ir kiti} medumi- „ bį’ daigiausi
zuotų pabūklų. Jis laukęs tų jt , toutai ir jos armijai. 
dalykų kas diena, kad gale- Jfe ų kė atviraj.
tų pradėti ofensyvą, kurio išspfrkite Musgoiinj iaukan 
Mussolinis. būtinai įeikala- įr padaiykite taikų su Ang. 
vo. Ir stai.pagalbos belau- to „^.darysit,
kiant, jj netikėtai užklupę jjg ^ako jusu imperija bus 
anglai. Bet fašistai kovoję :una:kjnta
taip narsiai, kad puolę tie-Su italų tauta Angiįja ne. 
šiai 1 anglų tarpą, ir dėl to tu. į inčo*
anglai paėmę jų tiek daug Cbul.chilk Angfįja žinOj kad
nelaisvėn. . . italų tauta šito karo nenorė-

korespondentai kurie jo jr nenorj Nenorėjo šitos 
mate Sidi Baram ir kitas is &erdynės nei Italijoj kara- 

atimtas vietas, sako. jju< nej armija, nej popie- 
kad italai paliko anglams a Jo nol.ėjo tik £įnas
tokių daugybę tankų ir viso. Mussolinis. Tas žmogus 
kių mechanizuotų ir samio- fibičiuliavo su arusiais 
tų vežimų, kad ir suskaityti barbarais (suprask: su „a.
juos sunku. ciais ir japonais) ir užpuolė 

Francuziją. kuomet pamatė,
mėsos konservų dirbtuves ir! PASKYRĖ kad ji jau klumpa po priešo i NUSKANDINO LAIVĄ SU
daug duonos kepyklų. Vis- KRAŠTO APSAUGOS <mugiaįs. Užpuolimas ant; AMERIKOS PAŠTU.
ką pagrobė Rusijos bolse-, TARYBĄ. Francuzijos buvo kartu už- ^ew Yorke gauta žinių
vikai. Prezidentas Rooseveltas D»olimasįr ant Anglijo*Kuitu miestely Suomijos paskyrė iš 4 žmonių vyriau- P Užpulta Anglijai* žinoma, i Mki-S^okieėiu Tibmai b 

ąų krašto apsaugos tarybų.. yla persta pntis, privers, m i
kun turės pilnų galių tvar- ta mušti užpuolikų. Ir ji mu-'?<w

darbininkaiiSerėje dirbtinio 
šilko fabriką, kuris kainavo
100,000,000 suomiškų mar-’ kyt ir skatint ginklų ir amu- ša. Jeigu taika
kių. Jis buvo vos tik užbaig
tas prieš karą ir vos tik bu
vo pradėjęs veikti. Jį užgro
bė Sovietai.

Iš bolševikų užimtų sričių 
visi Suomijos darbininkai 
išsikraustė ir visus jų turtus 
rusai pasisavino. Apiplėšti 
Suomijos darbo žmonės nie
kados šitos skriaudos neuž
mirš.

PRE-MIRĖ SUOMIJOS 
ZIDENTAS.

Pereitą ketvergą Helsin
kio mieste mirė Suomijos 
prezidentas Kyosti Kailio. 
Jis buvo da nesenas žmo
gus, vos 67 metų amžiaus, 
bet turėjo širdies ligą ir dėl 
to pereitą sąvaitę atsisakė iš! 
savo pareigų, pavesdamas 
jas savo draugui Ristui Ry
čiui (Risto Ryti). Atsisvei
kindamas su Helsinkio gy
ventojais jis ir susmuko.

-S ra, v — -—o--------- nebus tuo-,VP7P
nicijos gamybą Taiybon Jaus padaryta, Anglija su-1 y^kas žuvo 
ineina automobilių fabn. naikins visą Italijos imperi-’ 
kantas Knudsen, siuvėjų ja nes jėgų ii turi gana.
unijos vadas Sidney Hill- ‘get pasakykit, klausia 
man, ministeriai Stimson ir churchill. kam mums to rei-i

Amerikos paštą.

Knox.

RUMUNIJOJ IŠDEGĖ ŽI
BALO ŠULINIAI

Rumunijos žibalo laukuo
se vėl kilo didelis gaisras, 
kuris sunaikino daug šuli
nių. Gaisras buvęs toks di
delis, kad turėjo nutrukti 
Bucharesto susisiekimas su 
Vokietija. Lenkija ir Rusija

kia? Pasakykit, už ką mesi 
kariaujam, dėl ko mes vieni i

KURSTO SUKILIMĄ 
ETIOPIJOJ.

Buvęs Etiopijos karalius 
Haile Selasie, kuris dabar

____________________________ esąs Egipte, išleido i Etio-
------ - -------- ---------------------7jpijos žmones atsišaukima.
Kavaliauskas Nutei- \ ragindamas juos sukilti

Amžinam Ka- 'p,ieš italus- Anglai 1-emia SIŪS amžinam nu ;ir žada duoti }?inklu 
įėjimui.

Jaunas lietuvis buvo Chica
gos plėšikų gaujos vadas.

VOKIETIJOJ EVAKUO
TA 850,000 VAIKŲ.

‘Naujienos” praneša, kad 'tais geležinkeliais, kurie ei- neįeita sųvaitę Chicagos bpo-Hambuigo n Pareines 
na per aliejaus šulinių Iau- teisinas pasmerkė kalėjiman' vogiai isgą ier.n
kus- ''iki ey™* Stas‘ k™. ViL kX,X

BA,SUS siROGiMAS. S
Cincinnati mieste, seno savo vardą ir pavardę į 

namo skiepe, pereitą sąvai- “Stanley Kavai.“ 
tę ivyko sprogimas, kuris Kavaliauskas buvęs plėši- 
tudraskė narna ir net pama- kų gaujos vadas. Dviejų me. 
tų plytas išmėtė jio visą apy- tų laikotarpy jo vadovauja-

NUSKANDINO 7 NORVE
GŲ LAIVUS.

Iš Oslo atėjo žinių, kad 
jiereitą sąvaitV Airijos palinkę. Kastatrofoj žuvo 12 moji gauja apiplėšusi apie ‘ P* ;

gyvybių. Sprogimas buvo 200 saliunų Chieago je ir jos : • ,. 
toks smarkus nuskandino i non-egų lai-

FAŠISTA1 NORI ŠAUDYT 
“SPEKULIANTUS.”

Italijos fašistų agitatoriai 
pradėjo agituoti, kad “mais
to spekuliantai” butų šaudo
mi, kaip daroma Sovietą 
Rusijoj. Mat, kai visuomenė 
pamato, kad maistas krau
tuvėse baigiasi, tai kas tik 
turi skatiką kišeniuje. sten
giasi nusipirkti daugiau val
gomųjų daiktų, kad nerei
kėtą badauti. Bolševikų ir 
fašistų akimis žiūrint, tokius 

spekuliantus” reikia šau
dyti.

ANGLAI NORĖTŲ GAUT 
FAŠISTŲ LAIVUS

AMERIKOJE.
Amerikos uostuose dabar 

yra 2 vokiečių laivai, 27 ita
lų ir 37 danų. Anglai mano, 
kad Amerika galėtų visus 
tuos laivus atiduoti jiems. 
Išgirdęs apie tai Hitleris be
maž ko nesprogo iš piktu, 
mo.

LIETUVOS ARKLIUS 
GABENA RUSIJON.
“Maistas

praneša, kad jis superka, namuose sienas. Sprogimo 
arklius, kurie bus siunčiami; priežastis neišaiškinta.
į kitas sovietiškas respubli-------------------
kas. Turint galvoje, kad so- ANGLIJA GAUS 60 NAU- 
vietų respublikose jaučiama
nepaprastai didelė arklių 
stoka, tai iš Lietuvos veža
mi bet kokie arkliai.

KAS ATSITIKO SU ITA
LUOS AVIACIJA?

Prieš karą Mussolinis la
bai girdavosi savo aviacija. 
Jo oro galybė buvusi smar-

_ _ _ kad plytos apylinkėse, pavogusi daug nusKaĮJai9° -
oficiališkai į lėkdamos pramušė kituose automobilių ir kurie ^a^no Anglijai

nemaža žmonių. Ir jis buvęs u Amei iKos-.
labai žiaurus. Jei užpultas, AMERIKA PRIIMS 1003 
žmogus neturėdavęs “gana j POLITINIŲ PABĖGĖLIU. 
piniĮtų, tai Kavaiiauskas to- Washingtonas praneš. 
kf visada sumusday^ savo ka(1 nuUrė isik,isti
revolveriu. Teisme tatai pa-, 1(MH) politjni()
liudijo ne tik nukentėję j bu Europos. Vizos jiems 

bet ir paties Kava- 
gaujos nariai, ku<J

JŲ LAIVŲ AMERIKOJ.
Anglija užsakė Amerikoj 

60 naujų prekybos laivų jm)
10,000 tonų talpos, ir laivų įmones 
diibtuvės apsiėmė pastatyti Imusko 
juos per 18 mėnesių. riuos jis suimtas išdavė. ‘ NELAIME KASYKLOJ. 

Šiomis dienomis buvęs su- Beckley, W. Va.—Po šiuo
imtas ir jo brolis. Antanas, miesteliu esamoj anglių ka-

VOKIEČIAI IMSIĄ
FRANCUZŲ VARIO 

KASYKLAS.
Francuzų kapitalistai tu. 

ri įsigiję Jugoslavijoj dide
les vario kasyklas. Dabar 
Belgrado serbų laikraštis 
“Vreme” praneša, kad tas 
kasyklas taikosi paimti vo
kiečiai. išpirkdami francu
zų šėrus.

50,000 VOKIEČIŲ IT A- . ... t ,
LIJOJ. Jls apiplėšęs taxi ir buvęs nykioj pereitą sąvaitę ivv

Eina gandai, kad vokie- gimtas besišaudant su poli- sprogimas, užmušę* 7 žn 
kiausia pasauly. Jis atsiuntė ciai prigabeno orlaiviais iau cUa-
24 orlaivius net pasaulinėn 50,000 savo kareivių Itali- 
Chicagos parodon, kad pa- jon.

nes.

ko 
žmo

saulis pamatytų, ką italai 
gali. Bet dabar, kai graikai 
ir anglai pradėjo mušt Mus
olinio armiją, jo orlaiviai 
beveik nenasirodo. O

300 NACIŲ PRISTATYTA 
PRIE MIŠKŲ DARBŲ.
Tūlas laikas atgal Ameri. 

kos pakrašty vokiečiai nu-
D1NAMITO DIRBTUVE
IŠLĖKĖ į PADANGES.
Karlskogos mieste, pietų skandino didelį savo laivą 

jei Švedijoj, |»ereitą sąvaitę į- “Columbus,“ kad nepatek 
kur pasirodo, anglai tuo jaus vyko didelis sprogimas d i- tų anglams. Apie 300 to lai- 
;uos numuša. Išrodo, kad namito dirbtuvėj. Apie 20 vo jurininkų Amerikos vai-
Mussolinis blefavo, kuomet žmonių buvo sužeista ir J-’ J-------——s—
jis savo orlaiviais gyrėsi. i daug trobesių apgriauta.

džia dabar pristatė prie miš-r w
kų darbų Naujoj Meksikoj.

LAIMINGŲ i 
NAUJŲ METŲ į

Keleivio“ skai- j
♦ tytojams, koresponden- • 
5 tams, platintojams ir šiaip *
* draugams, linki
j “Keleivio” Štabas. J

i Visiem?

z »



Antra* Poslapi* KEL

Pobeao Nuo
BOSTON No. 30. GroodSio 23 d., 1940

KURIE DIDESNI VEID
MAINIAI?

299-tame “Laisvės” nu 
merv Bimba rašo. kad vie 
nas Anglijos darbietis yra 
pasiustas Maskvon “gerintis j 
prie Sovietų Sąjungos.’* o

nijus tokius ūkininkus i kol
chozus bus daug daugiau 
valstybei naudos. Bet prak- 
tikoj pasirodė, kad kolcho- 

’, zuose žmonės nežiūri darbo, 
'nes cia jie “ne sau** dirba. 
•Jie neisėja laukų kaip rei
kia. nenuima derliaus laiku..

filni Lietuvos mukai nitų 
iuumomcaės. Areštuotas 
jau ir Krėvė-Mickevičius.

1. Lietuvoje gyveną vo
kiečių tautybės Lietuvos ir 
Vokietijos piliečiai nebuvo 
grąžinami į Vokietiją, kaip

dosi akių klinikoje. šveiea-<jo namus jieškoti autoriaus 
rijoje. j ir jo kurinio. Dėl tokio “nu-

16. Siena tarp Lietuvos ir • siženginjo” Dr. Auceviėius 
Gudijos aklinai uždaryta.' negalėjo grįžti i tėvynę.
Be specialių leidimų negali- 34. Marselyje, Pietų Fran-
ma iš vienos teritorijos i ki
tą įvažuoti bei išvažiuoti.

18. Lietuvoje prekyboje

khas darbietis tuo tarpu va-■ "5..un,,a ur, .:aus .amą.
žinėiasi Anglijoj su prakal- “P?‘
bcmis ir Sovietus kritikuoja. z‘“n V7 > * ‘-l° 'r
Todėl Bimba sako. kad- #ta valstybei maisto.

&

“Didesniu veidmainių už 
Anglijos diplomatus svietas 
nėra matės.“

Na, o kaip su Sovietų 
“diplomatais?” štai. Vman- 
skis \Vashingtone kelia ban- 
kietus. vaišina šios šalies 
valdininkus ir kaip Įmany
damas gerinusi prie Valsty-

KODEL ANGLIJA NE
VARŽO KOMUNISTU 

VEIKLOS.
Lietuviškieji Stalino gar

bintojai giriasi, jog Angli
jos valdžia “nedrįsta” už
daryti komunistų partiją 
dėl to. kad biiosi jos "galv- 

bės Departamento, o tuo “josi jos-įtakos-'mi-
tarpu Meksikoje komunistai !11(^e* ..................... ,1 • Bet Naujienos parodo.

kad komunistai šneka nesą
mones. Sako:

"Kokia tenai gali būti jų Įta
ka. jeigu tarpe 615 parlamen
to atstovų jie turi viso tiktai 
vieną atstovą?

"Karo metu Anglijoje Įvy
ko visoje eilėje rinkimų apy
gardų papildomieji rinkimai. 
Kai kuriose tų apygardų milži
nišką daugumą gyventojų su
daro biednuomenė. Komunis
tai statė savo kandidatus, bet 
kiekvieną kartą jie taip skau

ŽA

Vį
M

varo šlykščiausią agitaciją 
prieš Jungtines Valstijas. 
Kai i Meksikos prezidento 
inauguracijos iškilmes aną
dien nuvyko Jungtinių Val
stijų vice-prezidentas \Val- 
lace. tai Maskvos-Berlyno 
ašies agentai tenai sukėlė 
net riaušes prieš ji. Tačiau 
\Vashingtone Stalino atsto
vas dvilinkas lenkiasi prieš 
šios šalies valdžią.

Negeriau elgiasi ir lietu
viški penktakojai. Kai Sme
tona buvo Lietuvos prezi
dentas. tai “Laisvės” redak
toriai sakė patriotiškas pra
kalbas ant vienų pagrindų 
su kunigais ir tautininkais, 
ir aukavo savo pinigus Į 
Smetonos ginklų fondą: bet 
kai raudonoji armija Smeto
nos valdžią nuvertė, tai i 
“Laisvės” redaktoriai nusi
ėmė savo kaukes ir pradėjo 
šokti džiaugsmo kazoką.

Na, tai kurie gi didesni 
veidmainiai—Anglijos dip
lomatai. ar Maskvos-Berly- 

,entai?

šiomis dienomis Xew Yorkan atvvko-su savo mergaite pa
bėgusi nuo Europos karo operos artistė Elena Danielli. Po 
pažasčių ji turi Anglijos vėliavą.

/s ūkininkų ATĖMĖ Ūff&O

HEKTARŲ ŽEMES.

NE TIESA.
redakcija gi*uo- nentų bijosi, 
šo:

Lietuvos komisarų tary. turime visišką teisę reika- 
ba praneša, kad “žemės lauti atsakymo: kur padėta 

džiai prakišdavo. kad net pra- pertvarkymas esąs baigtas, musų piotėvių žemės 30,000 
žudydavo savo rinkimu depo- D viso i žemės fondą buvę hektarų?
zitą (t. y. negaudavo nei 15' < paimta 585,000 hektarų že- Oficialiniame pranešime 
balsų). mės. ši bolševikų reforma dar sakoma: “Pusė visų val-

"Todėl aišku, kad ne komu- palietė 27,000 žemės savi- stiecių ūkių turėjo žemės 
nistų -Įtakingumas* sulaiko ninku. Oficialiniame prane- nuo pusės iki 10 ha. Didelė 
Anglijos valdžią nuo represijų. Šime sakoma, kad žemė šių valstiečių dalis neturėjo 
Kaip tik priešingai: valdžia esanti paimta iš “dvarinin- nei arklio, nei karvės. Juos 
jų dėl to ir nepersekioja, kad kų. vienuolynų, bažnyčių ir slėgė nepakeliama mokes- 
jie yra bejėgiai, taigi—nepa- stambių žemvaldžių.” Iš čių ir skolų našta, jų ūkiai 
vojingi." dvarininkų ir stambesnių buvo parduodami iš varžyti-
.... . . . žemės savininkų esą paimta nių, prislėgti vargo ir netur-
Kitaip pasakius, demo- 333,000 ha., iš ūkininkų, tu- to jie nusigyvendavo, patys 

kratine Anglijos vynausy- įėjusių virš 30 ha, paimta tapdavo samdiniai gaudami 
be komunistų nesibijo. Bet 137.500 ha, iš bažnyčių ir žemiausią mokestį už savo 
Stalino diktatui a neleidžia vienuolynų — 185,000, iš sunkų darbą£ Nesigilinda- 
opozicijai v eikti. Tai paro- valstybės ir visuomenės že- mi i šiuos bolševikiškos de- 
do, kad Stalinai sa\ o opo- mjų 16,500 ha ir iš kitų že- magogijos perlus, pasiten.

iai buvo padaryta Latvijoje
K

“Kutunverbahd’o” nariai žinos Plunksnos> paišeliai-
■tikM Vokieti^ rub«- d“* P“’

»:inS galima
limybės ifeikelti iš Sovietų „ P praneia, „.„j.

; ?ojaus Lietuvoje j Vokie-, no™UUi
tiją. Isvaziavus iš Kauno uz- ™
sienių valstybių pasiuntiny
bių ii* konsulatų personalai,
Vokietijos Įgaliotas Minist

ras su personalu dar pasili
ko Kaune ginti vokiečių ma- 

■ žumos interesų.
2. Lietuvos Pasiuntinybės 

Berlyne nuosaviose patalpo
je. Kurfuerstenstrasse. So
vietai įrengė savo konsula- 
lą.

į 3. “Versalio” restaurane,
' K*m**t, komunistai sumušė 
i asmenis kalbėjusius tarp »»- 
vęs vokiškai.

4. Aušrininkui P. Mašio- . tai, buv. švietimo ministrai, Jį™? 
daugelio vaikų literatūros iLnitrrolii, niil/iviui ! Uietll gyVdlO Fl AHCUZlJOje.

Sovkta? iam Daee’ibti suČ*vykiy i“ ten «
ra^lidltav^auyb  ̂į ^VaunT^&ete 
lėšomis. Pastebima, kad at- — Kauno universitete.
vykus į Kaunu raudonajai: "'^^ZStoiai 
armijai jo butas nuosavame! .name Duonelaičio gatvėje Amenk«ie « Ęraopoje tele-
buvo rekvizuotas. Jis turėjo ?Sn,o,n*5 įalska‘-s " f®" 

7. J- dziu susilaukė užuojautos 
idiplomatiniu

'! misijų ir paskiru žymių as-
rieniu^fo Jų pavardės kol kas

mmistro p*! neskelbiamos.
Urbšio butas. , 23. Adv. Rapolas Skipitis.
. r /^^..S^luieicnin lietuviams remti

karinii<lr>ugij<>* Pirn,ininkas ir 
k } į P»™ lietuvių kongreso

Įvykintiems iš Lietu-' 
vos į Ameriką Sovietai siu-j yj
lo pasirinkti kelią per VIa-'

masina
kainavo Kaune 400—500 
litų. Rugsėjo mėn. kainavo 
1200 litų, o paskutiniu laiku 
kainuoja 2,000 litų, L y. 
apie $333 Amerikos pini* 
gaiš,—bet ir už toki pinigą 
esą sunku gauti.

20. Turimomis žiniomi; 
Lietuvoje darbininkams ir 
mokytojams aplyginimas 
padidėjo 40 ruoš., o maiste 
produktai pabrango 250— 
300 nuoš. Maisto didelė sto
ka ir jo tenka eilėse ir ilgai 
laukti.

21. Buvęs ilgametis Lie-

"Eašistai. socialistai ir kle
rikalai. kuriems rupi tie Lietu- 
vos liaudies persekiotojai (su
prask : buvę Smetonos žvalgy
bininkai). gali juos gerbti, gal: 
šėnavoti. Bet Amerikos lietu
viu liaudis to nedarys.**

mių 15,500 ha. Paėmę visą kinsime tik šiuo konstatavi-
nusavintos žemės plotą ir jį mu: Jeigu ligšiol “pusė vals-
padalinę iš savininkų skai- tiečių” teturėjo iki 10 ha
čiaus, išeina, kad kiekvienas žemės, tai po bolševikiškos
savininkas turėjo net nepil- “reformos” dar sukurta 70,-
nus 22 hektarus. Tai tokie 000 ūkių, kurie turės tarp 6

us-nei i v a-, "dvarininkai ir stambie- ir 8 hektaru žemės. Komu
eentai Meksiko) leidžia mil- •-• t j / j • • •žiniškflš! ninimi nrn. žemvaldžiai, is kurių ze- budu šie badminai sukurs
nasandai orie* Jungtine^ mė atimta. “socialistinės žemės ūkio
pagar}clal Pr.Ies . J.ungtme- £)ar įdomesnė vra statis- kultūras židinius,” lieka

ta. ob.oOO hektarų yra pa. žemės ūkio komisaras 
likti sovehozams, kuriuose “draugas” Mickis guodžia, 
laukų darbininkai bernaus ^a(j ‘‘darbo valstiečiams”

MASKVOS-BERLYNO 
AŠIS MEKSIKOJ UŽ

KLIUVO.

Maskvos-Berivno ašies a-

Čia yra sužiniai skelbia
mas melas, kad socialistai
kanu su fašistais ir klerika- vę net demonstraciją prieš 
lais “gerbia ir šėnavoja” bu- Jungtinių Valstijų vice-pre- 
vusius žvalgybininkus. zidentą IVallace’a, kai jis

Socialistai" žvalgj’bininkų nuvyko anądien ‘ Meksikos valstvbei, 98,000 SkurtiT^oaskOta'20 mili-
niekados negerbe ir ne- sestinen. -Jie daro tai tuo Ari” Į®1KU!™ es* pasKura sv mm-
gerbs, nežiūrint ar jie bus tikslu, kad sukiršinus Pietų nprfi,L,ta ^vi^tinei htų. Bet dar tunnt1 bu-
Smezonos žvalgybininkai, Amerikos respublikas prieš £ j 3 500 ha nalikta ivai -

Jungtines Valstijas, kurios ^ems Žktlim jT kieki
pradėjo gerinti savo saitu- 6 0W| ha komunistinėms or.’ siantl ^irstoma. Juk kiek. 
knis su Pietais ir orgamzuo- ganizacijoms ir mokykloms

8,000 ha palikta miestai 
ir miesteliams praplės 

Bet šita propaganda su- Kaip oficialiniame praneš 
sakoma, “bežemiam:

ar Stalino.

NUMATO LIETUVAI 
BADO PAVOJU. ti tenai baze? 

vynui.
savo karo lai-

Vienas redaktorius aiški
na, kodėl sovietiška sistema ... - -, -
lemia Lietuvai nelaimę. Jis kėlė Pietų Ameriką ne prieš me

vien*^ “gavusiai” 
20 milijonų.

divostoką. Jis esąs “sauges
nis ir patogesnis.”

7. P. Jurgis Savickis, bu
vęs įgaliotas ministras 
Skandinavijos valstybėms,

24. Tenka patirti, kad So
vietų užgrobtoje Lietuvos 
Pasiuntinybėje Paryžiuje 
užgrobta ministro Klimo ir 
konsularinio skyriaus vedė
jo Liutkaus daiktai.

25. Buvęs karo attachė
S™..;; sss” 3" ia*% s2;,g2"iEyk”

jis 2^. Raila, buvęs “Lietu
ko be darbo ir be pensijos yog ^jdo” redakcijos narys,
se1latv^e lr . deda pastangų- atvykti i A-

8. Pirmame bankininkų
susirinkime, pne Paleckio 
vyriausybės, įvykusiam Lie

rnovilcfi
27. *” Buvęs “New York 

Times” ilgametis koresjion-

Jungtines Valstijas, bet mažažemiams ir kumečiam 
prieš Maskvos-Berlyno ašies išdalinta 384.000 ha.” Tac 
agentus. Meksikoj jau pra- vidutiniškai kiekvienai šei- 
sidėjo komunistų areštai, mai neišeina net po penkis 
Tas pats ir Brazilijoj. Čili su puse hektaro. Jeigu net 
respublikoj jau daroma pa- apkaitysime, kad daliai ma- 
stangų nanaikinti ir “liau- žažemiu neduota daugiau«n«,. CK,™™.™ gyv™,- dįes frontą „ buV() su. kelfe hektaruSjS

m- nelaužomą, j 31.* iidaięs iš komunistų ir kitų tai vargu ar bežemiu ir ku- 
gyventojų gerove gali kil- Vaii-JiTin -/.tt,, j___

sako:
"Visa ši naujoji sistema su

griaus tai, ką Lietuva sunkiu 
darbu sukurė per 20 nepri
klausomybės metų. Gamyba 
jau dabar vieton kilus pradėjo 
kristi. Ekonominiam gyveni

teimai, 
š šių
dalinti dar turin- 
paskelbtos taisyk- 
po... 286 litus. Ga- 
?duoti, kokie “so- 
šemės ūkio kultu- 
” sužydės bolse- 
oje nelaimingo-

ije, kuri rusų 
-evoliucijos 23 
ivių proga pa- 
no darbo žmo-

v u v zymaus sius, kilme klaipėdiškis, grį-
Kauno banko atstovas pa- ž„ į Amerik?. Suvriž^ pa- 
aule sugiedoti Lietuvos ,ašė užvardintų
5™n»-Hmm3? buvo sugte- Wan'’d War„
dotas. bet pasiūliusia jį su-1 |,artjnju metu ruošia ir 

asmuoarestuotas., antrą knygą anglų kalba. 
„ . .TuyiM>.ll<l>11 P. Tolisius didelis Lietuvos
voje riek fofOadlnX1 P”®1®1*1® ir keliatą kartų

Jos esą
(skaitėsi vienas geriausių in
formuotų žurnalistų. Laimė, 

.r ..... . ... j° !94O m. Pulitzer prize už
, .^r?ve“į!,cJsev,4n!,» užsienine koresdondenciją.
bare. Utaenm reikalų aunn-; _ ............ .... .
trot, laikonMs namų arešte. ' ■arP kl<U lietuvių stu-

11. Paskelbtas Kauno ko- .“*•*■**• J™"-
munistų laikraščiuose tra- Marselyje, studija-
giskai žuvęs Lietuvos Ban
ko bugalteris, p. Kulpa, fak-

' Lietuvoje buvęs. Berlyno 
užsienių žurnalistų tarpe

elizijoje, tebeveikia Lietu
vos garbės konsulatas.

36. Šanchajuje, Kinijoje, 
kur veikia lietuvių organi
zacija. viešpatauja susirupi- 
limas Lietuvą ištikusia ne
laime.

36. Argentinos buvęs il
gametis konsulas Lietuvoje, 
p. Barsanti, išvykęs iš Lietu
vos padarė vizitus daugeliui 
oficialių Lietuvos asmenų ir 
reiškė savo užuojautą dėl ją 
ištikusios nelaimės. P. Bar
santi vedęs lietuvaitę, tarna
vusią prezidentui oje, Kau
ne.

37. Spalių 8 d. Berlyne 
staiga mirė p. Moellerson. 
paskutinis Estų ministras 
Berlyne. Jis nesutiko grįžti 
Estijon, nei atiduoti Estijos 
Pasiuntinybę Sovietams. 
Nėra abejonės. Estijos tra
gedija buvo jo mirties prie
žastis. Pasiuntinybės buvęs 
patarėjas Tartai- ruošiasi 
atvykti į Ameriką.

38. Latvijos įgaliotas mi
nistras Vengrijai ir Rumuni
jai p. Ekis su šeima niošiasi 
atvykti į Ameriką. P. Ekis 
kuii laiką buvo Latvijos 
Įgaliotu ministru Lietuvai ir 
paliko Kaune labai gero į- 
spudžio ir atsiminimų.

39. Nevv Yorke susitvėrė 
estų draugija, kurios tikslas 
yra jungti visus užsienyje 
gyvenančius estus. Jos pir
mininku išrinktas p. Mar
kus, buv. Estų įgaliotas mi
nistras Vengrijai.

40. Suomių nepriklauso
mybės minėjimo proga A- 
merikos-Bakijos Draugijos 
Washingtone suruošta ata
tinkamas minėjimas 2400 
viešbutyje. Dalyvavusių 
Baltijos ministrų tarpe buvo 
ir Lietuvos ministras p. Ža- 
deikis.

41. Vatikano storis du 
kartu į sąvaitę transliuoja 
pranešimus lietuvių kalba. 
Transliuojama trečiadie
niais ir šeštadieniais 12:15 
dieną Chicagos Standard 
laiku ir 1:15 dieną New 
Yorko laiku. Bangos ilgis 
19.84.

Trečiadienio pranešimai 
skiriami daugiausia Lietu
vos klausytojams, o šešta
dienio paskaitos—Ameri
kos lietuviam^. Lietuviš
koms radio valandėlėms va
dovauja vvskup&s P, Bučys. 
Jam padeda atatinkama K&r 
misija. 'j

42. Lietuvos 
kvota įvažiuoti 
esanti atidaryta. Ja t*l> 
cinaudoti lietuviai užaieiį^* 
je, kurie gali savo kilmę įro
dyti dokumentais ir patenki
na kitus Amerikos konsula
tų reikalavimus.

Susisiekimo mi- 
stipendininkai,Ko Dugaitens, p. Kuipa, laK- r;™-/— .j£ITTZZu.” 

tinai žuvo šokdamas į Ne- P»»»»«ko nr atsidu-
muną. Dėl tragiško žuvimo J® •unk,oJe mauriškų* P*”

ii tik tada. jei jie daugiau pa
gamina. -Jei prieš okupaciją 
Lietuva ne tik pati išsimaitin
davo, )>et dar daug maisto eks
portuodavo i užsieni, kaip i 
Vokietiją. Angliją ir net Ame
riką. tai jau dabar to nebus. 
Jau dabar aiškėja, kad visai 
netolimas tas laikas, kada Lie
tuvoje maisto truks, kaip jo 
trūksta pačioje Rusijoje.'*

Ivz

Rusijos skurdo priežastis 
yra kolchozai. Teorijoj ši-

kairiujų organizacijų. mečių šeimai išeis daugiau
Meksikos sostinė j tapo kaip po 7 8 hektarus.

suimtas vienas fašistu agen- Paėmę pieštuką ir su- 
tas. pas kuri rasta $2,000,- skaičiavę visas išdalintas kt 
000 grynais Amerikos pini- žemes, gauname 556,000 vi 
gaiš. Tie pinigai buvo ski- hektarų, tuo tarpu į žemės pj. 
riami pro}>agandai. Taigi fondą paimta 586,000 hek- ku. 
Maskvos-Berlyno ašis Mek- tarų. Bet kur dingo. 30.000, žm 
sikoj iau užkliuvo ir bus vi- apie kurių panaudojimu nie- Sta 
sai nulaužta. ko nepasakyta? Ar juose bus
—------- -------------------------------- raudonarmiečių okupan- gali.

TRAUKINYS SUDUŽO. ita^į-
šaudymo aikštes ar si žeme kelią

§

si žeme ___
Šio panedėlio naktį Colo- paimta kareivinėms? Iš ofi- Kren 

toks žemės ūkio planas išro- rado valstijoj iššoko iš bė- dalinių pranešimų taip nie- tauto 
dė labai racionalus. Smul- gių greitasis traukinys, ku- ko ir nesužinome. Lietuvos gyver
kus ūkininkai negali įsigyti ris ėjo iš Los Angeles i Chi- gyventojai, kuriems oku- -------
brangių mašinų žemės dar- cagą. Iš viso iššoko iš bėgių pantai yra užčiaupę burnas, J 
bams. o dirbdami rankomis 11 vagonų ir vienas jų ap- be abejojimo, negali parei- jimonži*. 
lie negali daug padaryti, virto. Bet iš 175 keleivių, su- kalau ^skaitos. Bet mes,

(1) Adžejamkas1 
Vytautas, (2)

ri^^.”^ ir9tiP' («) K-diri^Ai^.'

mi 29. Kun. Morkūnas Wash- į
^i&čtafe^Jie^ Stacijotma: aJSS*

likvkiacinia‘ VLtoXNea^i:

13. Mandžiurijoje, Har- Jp ^tošktoteT^ameri 
— i—t u.tutTsw ir<t«, o2. P. btoskiutei, aHteri-Dino mieste, Lietuvos kon- i. , . ?

J tūlis. likt^BerlyTiell dainuoti B^er-1

NLVfenas žymus foteli-gentas - frofesionalas, su ■1^1 jo®, sutartu.

• kaltė sumetama nervams.
jūi, KU'M Žin°

, mokytojui 
iri? tarp kita 
^eš mus sto- 
lavinys trum- 
pereiti kelią, 
aSRS darbo 

lietuviškieji 
ližytojai ne- 
aivos išvyti, 
ri, kad jie 
iku pereis 
įėjo kitos

KURI RELIGIJA TURI 
DAUGIAUSIA SEKĖJU

Krikščioniu:
Katalikų ............. 331,500,060
Stačiatikių .... 144,000.000 
Protestonų .... 206,900.000 

Visų krikščionių 682,400,000

Nekrikštionią:
Konfucijonių
Indūsų ...........
Mahometonų 
Animistų .... 
Budistų .... 
šintojistų ....
Žydų ................
Visokių kitų 

Visų nekrikšč.

350,600,000 
. 230,150,000 
. 209,020,000 
. 135,660,000

250,180,000 
. 25,000,000 
. 15,315.359

50,870,000 

1,166,785,359 

1938

Ji
ši statistika paimta iš 

metu “VVorM Almannc’o.“

įv^Ntorta ^.Mtogeaie fcima, ĮĮraĮie- ĮJJ" Berlyne dideli pasiseki-AMER[KOS APSAUGAI
Urte... ' * $“"§3. Dr. Auceviėius, buvęs REIKĖSIĄ 20 BIUONŲ. 
---------------P48 tun5 dviejų kambarių .«» • ' Amarili kanklnireV,hEs Iki i2 “Lietuvos žinių” korespon.

būtį Ita Sovietų atėjimo jis 
naudojosi 8 kambarių butu.

.Teorijoj išrodė, kad suvie- .žeista tik “keli.” cvvei: »se šalyse,

Amerikos bankininkų 
dentas Berlyne, parašė de- draugija mano, kad šios ša- 
zertaciją tema* “Stalino lies apsiginklavimui reikė- 

15. Julius Smetona, pre- konstitucija.” Sovietai at- šią ne mažiau kaip $20,000,.

B SeSnitnc^ 
kM iu bn<tv 

Viii ,.«<)i| j$.
imonhi ta«
....... itiirjzidento Smetonos sūnūs, gy- ėję į Vilnių tuojaus atėjo į 000.000.
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1 KAS SKAITO, RAM 
! TAS DUONOS NEPRAM

1 Aj
MEJMKOS LIETUVIŲ GYVENIMAS | KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

BROOKLYNO LIETUVIŲ NAUJIENOS Kanada Ruošia Analų Laivams Vadus

Kriaučių lokalaa panaikino!xzr - *1 •!___  l_ ■ suko balsus.
4 Laisvei korės-. . . Balsuojant koresponden-
poncenjĮ. Komunistai su- įQ klausimu balsai pasidali-, 

gauu ba sus vagiant no ggkarnai: kad panaikint j 
Gruodžio 11 buvo kriau- korespondentą, balsuoja 61 į 

čių 54 skyriaus susirinkimas balsas; kad palikti, balsuoja j 
ir buvo renkama lokalo vai- 60 balsų. Vieno balso di- 
dyba. Bet palikti senieji vir- džiuma pasisako už panai- 
šininkai. Pirm. V. Zaveckas. kinimą. Bet protokolų rašti- 
kuris eina lokalo pirmininko ninkas Ch. Naciunskas pa- 
pareigas jau kelis metus, į skelbia atbulai. Jis pareiš- 
pirmininkaus ir toliau. Jis kia, kad už korespondento 
yra gabus pirmininkas. Fi- palaikymą balsavo 61. o už! 
nansų raštininko pareigasj panaikinimą 60. Komunis-i 
eina F. Milašauskas-Miiasjtai jau pradėjo ploti Na-j 
jaunas ir gabus vyras. Di-! ciunskui. Bet apsiriko...
rektorių Tarybą lanko Ch.į Pasigirsta protestas, kadį 
Kunorotas jau keh metai, n , sekretosrius paskelbė balsų i 
•’? taiP 1)at r,Pa Idrtas ^7° i skaičių atbulai. Jis pradeda! 

} ie;°!e’... Paliktas .61 A. Lin-i protestuojančius komunis- 
kus . km iš eina pildomosios : papratimu kolioti. Iš-į
t ai ynos sekretui taus parei-j šaukia didesni žmonių pro-' 
>as-T . „ , ........ testą. Kįla susirinkime
t į/.oU1 d? ^7° S-° triukšmas. Bet sekretorius
■J. P i anckevicius irV. Mi- jaikosi savo ir tiek! Bet ma- i 
che.sonas. Jiedu palikti sa- tydamas, kad šmugelis išei-
t° • V! ™osl’ į N®w Y°rkp na viršuj j js griebiasi gud-' 
Joint Ti-ade Boardą ėjoJ. rybių. Jis prideda savo bal-į 
Jasaitis ir J. Buivydas, ku- u£ korespondento palai-: 
i ie taipgi palikti. Paliktas kymą ir padaro 61 balsą' 
pne Joint Trade Boardoek-: p<^6L Tuo savo pasielgi- 
zekutyvio boardo J. Nąlu!^u dar daugiau *įįykŽa i
valka n prie Pildomosios į kriaučius. Jau kai kurie net! 
Tarybos J. Ambrozaitis.

Čia matome vieną Kanados mokyklą, kur yra ruošiami nauji Anglijos laivynui karinin
kai, nes einant jūrių karui daug jų žūva.

CLEVELANDO ir APIELINKES ŽINIOS
Visi nori Lietuvą gelbėt. įėjo. Šiame susirinkime 
Visi ir visokiais budais !?*!>? Paaiškėjo kad darže-

o pasirodyti kaip jie SKCĮO? {au beveik visai 
stengiasi Lietuvos nepri- ^Vl?oheFo*x’ ^*e ??-en 5*^ >"os
bando

už įvairią medžiagą apmo. 
ketos, bet ir privatiniams 
kelininkams paskolos su

grąžintos. Taigi, sąjunga 
jau daug sunkumo nuo sa
vo pečių pašalino. Susirinki
mas buvo skaitlingas ir nuo-

klausomybę atgauti. Taigi, 
šiomis dienomis ir musų ko
lonijoj katalikai įsteigė ko
mitetą linkti aukas Lietuvos 
įeikalams. Kiek iš spaudos 
galima patirti, tai Lietuvą 
atpirks įvairios partijos, i- ’J t. .
vairios organizacijos, ir kož- ^etinis
na partija giriasi, kad jie tu- ?vy.i*sLsauS10.meine'?’jie
ii geriausių spėkų tekiam 
daibui atlikti.

Butų galima daugiau pa
sitikėjimo turėti ir laukti ge
resnių rezultatų, jeigu visos 
srovės veiktų išvien. Bet kur 
yra toks stebukladarys, ku
ris galėtų jas suvienyt?

kur ir valdyba bus renkama 
ateinantiems metams.

L. Jonaitis vė! apsirgo.

į prielankus komunaciams £ad 28 dirbtuvės dirba uni- Justice” prašė, idant pasi- dėldieniais.
| piktinasi tokia elgsena. Ko- formas. Civilinio darbo zie- liktų CIO unijos pirminin- J. Nalivaikos pranešimas 
munistai spiriasi, kad reikia.”1?8 ozonas eina prie pa- ku. Tai matote, kl iaučiai, iš Trade Ekzekutyyio Boar. 

į perbabuoti iš naujo Sočia- baigos. Unija stengiasi, kad ką remia musų komunaciai. do priimtas vienbalsiai.
" - i viršlaikis virš 40 valandų J. Jasaitis dalydamas iš Delegatas A. Bubnys pa-

Trade Boardo prane- žymėjo, kad civilinio darbo 
.... korespondento nutarta antru kartu balsuoti. “i™, rles “ reinaiauja Simą pažymėjo kad P. Tiš- sezonas eina prie pabaigos, 

pareigas ėjo J. Nalivaika. Antru kartu balsuojant, ko- ir valdžiosjrtatymai. kaus reikalas, kun paleido L niformų siuvimas Alko-
Ls-r.;.,,, m»eii cin»4ii; į/AKio. miinaoiai (Tom 7i Hai«a n V. Michelsonas duoda- iš YYolnath dirbtuves, buvo caicio dirbtuvėje tvarkosi

SLA 136 kp. narys L. Jo
naitis vėl apsirgo ir pasida
vė ligoninėn, ištikrujų. pp. 
Jonaičių namus ligos labai 

Kiek aukos pageibv- Lie- tankiai aplanko, o jos dau- 
tuvos laisvę atgauti, tai sun- giausia žmogų ir suvargina, 
ku iš anksto spėti. Turbut. Taigi, linkėtina, kad p. Jo- 
Lietuvos ir kitų mažųjų tau. naitis greitu laiku pasveik
tų likimas daugiau pl ikiau- tų ir vėl stotų prie kasdieni- 
sys ne nuo aukų, bet nuo to, nie užsiėmime.
kaip šis baisus karas užsi- ---------
baigs, ir kas liks laimėtoju. Užiašykim gerą laikraštį 
Jeigu Anglija paims viršų, draugams,
tai yra viltis, kad ir mažo- Kalėdos yra viena meti- 
sioms tautoms bus naudos. šventė, kuria švenčia visi 
Bet jeigu diktatoriai paim- krikščionys. Per Kalėdas 
tų viršų, tai ir aukų rinki- žmonės lanko vieni kitus ir 
mas vargiai ką pagelbėtų.

“Laisvei” korespondentas 
panaikintas.

kurie jį “Sočiai o ypatingai subatom ir ne- i

suteikia savo draugams bei 
giminėms kokių nors dova
nėlių. Tai kodėl ne suteikti 

~ j-- - j- ot a savo‘ draugui ar giminei
-„jk'uodz10 o dieną SLA naudingos dovanos, užra- 
lo6 kuopa turėjo susirinki- gant gerą laikraštį ant metų, 
mą ir l inko valdybą 1941 kaip “Naujienos” ar “Kelei- 
metams. /Valdyba susideda vis - Galima užrašvti ir 
is siu narių: pirm S čerau- Naujiems Metams.
ka. vice-pirm. J. Alekna, fi- --------
nansu raštininkas A. Ged-

SLA 136 kuopa išrinko 
valdybą.

džia, tad korespondento 
nereikia. Bet komunistai už- Mest, ar nemesi sekretorių 
sispyrę jį laikė, kad tas ra- į laukan?
šinėtų i jų numylėtą “Lais-'

WORCESTERIO LIETUVIŲ ŽINIOS
vutę.” Tuo “Laisvutės” ko-! ‘ Mįrė veiklus laisvamanis, laiškaS^uom^Si^ MSU « Woreest<® 
Se pri“vSM^ “ pavyzdingoWoreesteriečiai 

vyzdingo laisvamanio, 
koi^nmide^ mas vietoJe ir gana rimtas. Antano Bernoto. Žiauri mir

ta‘palaiko’ tik komunistai. kUidnT^AtT & gyvųjų tarpo.
Apie panaikinimą “Laisvei” 2Xink ™ rL PT? ™ve,kl,J°. 8™?^
kfti-pcnondpntn iau senai P1^8^1 susirinkimo. Bet kui darbai nebus užmiršti kol 
kildavo lokale klausimas. ^nkam^SeSb“ kpriė
M™“ VfeUOmet j’ ^lakios neprisipažįsta. Li- 

kalavimasDu metai atgal buvo pa-
-, * I -I Komunaciaitaryboje, kad visos srioves kriaučiai komedijų nekre-

nuo savo giminaičio 
neteko Lietuvos. Rašė: “Esu jau

Vytautas Katilius.

WORCESTER, MASS.
Reikalauja uždaryti komu

nistų kliubą.
Worcesterio lietuviai, ku-

gražumu susitartų ir reko
menduotų lokalui korespon- 
pentą panaikinti. Kur tau! 
Komunistuojąnčių žmonių

didžiuma ir jie tam; najų jr ^kus, paskui prisipa 
pasipriešino. Tapo, žino, kad padaręs “klaidą’’ 

įskeltas tas klausimas loka- - --. .... , . ■ u- ateityje bus “atsarges-
lo susninkune. čia komuius. ni«.” Susirinkimas jam šį 
tai laimėjo ir tuo laimėjimu, kal^ą dovanojo už ta “klai- 
didziavosi. Vot, girdi, žiūre- da „
kitę, socialistai ir trockistai **

pne vens. Velionis kone visose 
pažangiose draugijose pri- 

m.est j| darosi galėjo per 38 metus. Buvo 
ir griežtesnis, kilęs iš Griškabūdžio apy- 
pamatė, kad linkės. Amerikoj išgyveno 

”jų nekre- 49 metus. Amžiaus turėjo 
čia. Kaž-kas pakuždėjo sek. 68 metus. Kūnas sudeginus 
retonui į ausį: prisipažink, 1 gruodžio 7 d. Forest Hills 
nes išlėksi. Sekretorius iš- kremątorijoj, Bostone. Liko 
plūdo Stanaitį, Tiškų, Jo- nuliudusi moteris Antanina.

duktė Birutė ir sūnūs Vy
tautas.
Iimetė “Laisvę’’ iš Kliubo 

skaityklos.

Gavo atlyginimą už su
žeidimą.

Būdama pereitą vasarą 
... , ... <T. , SLA seime Chicagoje kaip

revizijos komisija. Visi delegatė, SLA 362 kuopos
darbštus vyrai. Nariai pasi- nore p. Jerašunienė buvo 
žadėję dirbti kiek išgali per tenai užgauta griūvančiom 
si trečią pažangos vajų, kad kopėčiom, kurios stovėjo--------,u geromfe pa_ pr.e v.eno bildingQ Jį pave.

dė šį reikalą advokatui Obe- 
liniui-O’Bell, kuris iškėlė to 
bildingo savininkams bylą.

gaudas. užrašų raštininkas 
D. Krakauskas. iždininkas 
J. Jarus. Išrinkta ir knygų

_________  _______ ____ viskas išeitu
nebe Lietuvos, bet Rusijos rje rnyli Amerikos laisvę ir sėkmėmis.
pilietis. Rusija dabar turi 
du tikslu: lyginti turtus ir 
tautas. Atėjo gadynė, kad 
mažos tautos jau nebegali 
savystoviai gyventi. Tai vis 
šio karo pasekmės.

“Mano gyvenime 
permainų neįvyko, nes nie
ko neturėjau. Musų miestas 
labai padidėjo gyventojais. į*uj leidimo 
Gyvenamų biJių nebegali. pardavinėti

pasiryžę ginti šią šalį nuo 
priešų, parašė peticiją ir po
ta peticija pasirašė 311 . _________ _ ____
žmonių, kad butų uždarytas vių Kultūros Darželio Są- buvo^iudininkė. Šiomis die- 
lietuviu komunistu kliubas, junga tui ėjo mėnesini susi- nomis byla pasibaigė ir p
kuiis randasi po numeriu 29 rinkimą, kuriamo huvo na- ----------

Pasirašiusieji

Kultūros Darželio reikalai.
Gruodžio 2 dieną Lietu- Draugė Gaškienė iš Akrono

Endicott st. 
piliečiai prašo valdžios, kad 
ji neduotų komunistų kliu- 

1941 metams 
svaiginančius

ma gauti. Jurgio duktė no- gėrimus 
rėjo baigti medicinos mote- ■ ^^„3 tai peticijai 
lą Kauno universitete, bet j t spaudoje. komunistai 
Kaune negali gauti kamha^, j į j , deris ra. 
no apsigyvenimui. o-SnP„Jni i,,^ «4LiiVe’> <Nr 
niaus universitete nėra me-

rmKimą, kuriame buvo na 
liams suteikta naujai paga
minta sąjungos konstitucija, 
kurios sąjunga iki šiol netu-

BALTIMORE. MD. 
Mirimai.

žmogus gyveni, planuoji, ku-

įdicinos fakulteto, todėl ne
įžūlia. ar galės baigti moks- 
I lą, ar ne.

“Per dvidešimts metų su

mina juos per "Laisvę” (Nr. 
280), kad po peticija ne
daug esą parašų. Girdi, iš 
15,000 Worcesterio lietuvių 
pasirašė vos tik 311. Well, 
jeigu komunistų lyderiai no
ri daugiau parašų, tai mes 
galim surinkti jų 3.000.

Jurgis Lapinskas.

Finanf i« lcrinunin CeSteJr^ ! VllŠUm Rusija Siekė tobuli’-
’Sč'Sikim“^UkTmSnai S ko^" J- T-

- apkasus Lietuvį Sun,

responden^ paliko, kad ir “Buvau „a, važiavę i tė-
sekretoriaus suktybes. Tai rikadas už Lietuvių Ukėsų viškę. Kaime perversmas
neišmintingas teisinimas to. Kliubo. Komunistai parei- mažiau jaučiamas. Visi lau
kas negalima pateisinti. Se- kalavo, kad į jų knygyną kia, kad tik karas kuo grei- I
kretorius, ar kas kitas užsi- prie 29 Endicott st. nesiun- čiau pasibaigtų, nors Lietu- kus vos 28 metu amžiaus mirė
manys kriaučius už nosies tinėtų daugiau “Amerikos voje jo ir nėra. Kaimiečiai Emilija Kraskauskaitė-Gurklie-

nnnini Dii metai at<ml musii pavadžioti, o kliaučiai turi Lietuvio,” o sandai iečiai sako, kad dabar jiems esą nė. Velionė buvo vedusi tik 5
buvo komunistai raivvdavn-! nutdti ir nieko nesakyti? pasirūpino, kad komunistų geriau, negu buvo vokiečių metai ir paliko didelėj nelaimėj
si ii^bažvdavosi kad^ie vra Niekados! Jeigu žmogus ty- “Laisvė” butų išmesta iš okupacijos laikais.” ’ —-—••• ---
Lietuvos nepriklausomybės!
‘Midžiau^i irvnėiaL” o da-tok> o jeigu to vieni ir kiti valdyty dvi at- ----------
bar jie kazo^4iSirdžiau- n^kl^ “^^h"^'^ valstybes tai turėtu- Darba. Wore«at«ry e,n.
giasi, kad Stalinas Lietuvą iį* !me kan! ,ok’ pat ‘“"P Eu‘

pavergė po savo batu. Tas IRot ! ^P0^-
dvipiu metu laikotarnis I nnkimai. Bet dėl geresnes . \ .dmiT k« wuLk« i?i lokale tvarkos, dėl didesnės Lietuva, šalinasi nuo 
kriauėM ,«ta kZ?1^^ vienybės—nerei-
vertinti komunacius. ^kia Atot komunaciams likti, Worcesterio lietuviai pra

toliau rašinėtų į “Laisvę.” 
Tai buvo du metai atgal. 
Bet dabar jau reikalai kiti. 
Du metai atgal buvo komu
nistai, o dabar iš buvusių

Darbai Worcestet io fab
rikuose dabartiniu laiku ei-

GARDNER. MASS.
Mirė Emilija Kraskaaskailė. 
Po labai sunkios ligos sulau-

’ mėnesių dukrelę. Emilija gi- 
mė ir augo West Virginijoj, 
1924 m. persikėlė su tėveliais 
i GardnerĮ. Po ilgos ligos tėvelis 
1929 m. mirė. liko motina su ne- 
užaugusiais vaikučiais. Dėdama 
sunkias savo pastangas, motina

na gana gerai. Daugelis dir- !'.,s“s.?a,l?uc,us užaugino ir gra
bą viršlaikį. į*“" ,:kl‘v,no* ’r vėlume Emilija

Worcesterio lietuviai ne- bl,vo malonauskia duot komunaciams likti ________________ TTV,w^iru.
Nežiūrint' komunistų agi- i kankiniais. Jie sakys: Vot, dėjo labai šalintis nuo* ko- labafnori tikėti," kad brolis !,>,hi” nioUris

tacijos, mes pasitikėjome P*"1*?®, kad tun susirinki- mUnistų ir nuo jų pramogų, šimkonis butų parašęs į Lapkričio 21 d. velionė Emi-
kriaučiais, kurių milžiniška! J?m* met3 nepa- štai, gruodžio 15 d. komu- “Tėvynę” tokią korespon- hia buvo palaidota šv. jono ai-
didžiuma nėra komunacių ti zm<5Į^ *»>?-, nistų organizacija ALDLD denciją, kurioj Jurgelionis "M kapinės? su bažnytinėm ap-
suvadžiota. Mes žinojome, i»šventė savo 25 metų gy’vavi- keliamas į didvyrius. nes eigom. Skaitlingas būrys žmo- 
kad jie duos koresponilento! ve3&t?riauSlai mo jubilėjų. Plačiai šitą ap- apje Jurgelionio didvyris-, palydėjo j kapus paaukavo 
klausimu tinkamą nuo- padare, kurie nustojo reika- vaikščiojimą reklamavo ir kumą SLA 57-tos kuopos ^* ir teikė didelę užuo- 

- Mm tovę prašalinti sekretorių iš gju^ bilietus žr“=------ 1 ’sprendi komunistams. Mes 
neapsirikome: 84 balsais 
prieš 71 kriaučiai panaikino 
oficiali lokalo koresponden
tą, kuris rašinėjo tik į “Lai
svę,”

vietos.

b ijinių įstaigų pra
nešimai.

Ch. Kundrotą pranešė,

žmonėms, pirk- susirinkime nebuvę nieko ial,M viai kurie ją pažinojo.
ti, bet žmonių nesusirinko kalbėta, 

i nei du pilni tuzinai. Gaila, kad Juigelionis
t — “Tėvynėj” taip pučiasi, lyg * dukrelė. Lai būna lengva jai tol
Laiškas iš Lietuvos. koks Europos diktatorius. į ji žemelė, kuri apklojo ją am- 

Šiomis dienomis gavau Vargo Sūnūs, j žinai. Annie Skhnkim.

Paliko nubudime motina ir 3 
broliai ir jaunutė 4 mėnesių

Jerašunienė gavo atlygini
mą už tą užgavimą.

WPA paleis daugiau 
žmonių.

WPA darbų viršininkai 
į praneša, kad greitu laiku 
i vėl bus daug žmonių paleis- 

ri ateiti, skubi, bėgi. darbai ne- į ^a nUP. dj^bo. Valdžia •
teigti, laiko nepakanka. Tik ™.v* ! P"‘ 
štai ateina gyvenimo vakaras. v?t.lnes mdustnjas Kaip ne
, .... : visi gaus darbus, tai ateitistavo gyvenimo saule nusileido;____
ir dienos baigtos. Taip atsitiko 
su Matu Ruiku. Po darbo va
landų nuėjo pailsėt ir sykiu už
migo amžinu miegu, iš kurio 
jau niekad neišbus. Gruodžio 5 
dieną pasigirdo žinia.
Butkus mirė. Nesinori tikėti, 
kad toks ąžuolas galėtų griūti.
Atrodė gan stiprus ir amžium 
nesenas, o mirtis apgalėjo.

A. a. Mato Baltimorės lietu
viai pasiges. Jis buvo geras dai
nininkas. turėjo stiprų ir lavin-

parodys.
Vienas tautiškas barška

las, kuris myli save rekla
muoti ir myli bile ką ap
šmeižti, dabar bėgiodamas 

Matas į džiaugiasi, kad Jurgelionis 
pradėjo Mažukną šmeižti. 
Jisai sako, kad tokie Pild. 
Tarybos šmeižimai tautinin
kams eina ant gero. Tat 
mat, kokią gerą širdį tauti
ninkai turi Susivienijimui. 
Jie mano, kad jiems bus ge

tą balsą, mėgėjas-mylėtojas dai-: ra proga stumti savo šleitą
nos. Matas dainuodavo solo ir 
buvo nepavaduojamas savo bal
su chorą. Tai ramaus budo žmo
gus, su visais taikiai sugyveno

kitais rinkimais.
Ki. Jurgelionis, SLA or

gano redaktorius, dabar ima 
tai i jo laidotuves prisirinko i nagan rezoliucijos autorius.

kurie užtarė už p. J. Mažuk
ną. Jurgelionis pasigyrė tu
rįs apie 14,006 narių su sa
vimi. Well, sekantis seimas 
parodys, kiek tūkstančių na
rių Jurgelionis turi su sa
vimi.

skaitlingai jialydovų. Pažysta
mieji ir draugai atėjo dar syk}, 
nors karste gulintį, pamatyt, 
paskutinį sudie pasakyti.vPalai
dotas be bažnytinių apeigų Ix>u- 
don Park kailinėse. Prie kapo 
Dainos choras, kuriame velionis 
dalyvavo, suduinavo porą liud- 
nų giesmių, adv. Nadas Raste
nis pasakė prakalbą, kurios 
klausant širdį gailestis spaudė 
ir palydovų graudžios ašaros 
riedėjo per veidus. Paliko brolį 
Feliksą Rutkų. kuris irgi myli 
dainą ir retkarčiais dalyvauja 
chore, nes gyvenimo aplinkybės 
neleidžia daug laiko tam pa
švęst. Butų gerai, kad kuris iš 
artimesnių velionio draugų pa
rašytų plačiau. T. M.

Clevelando miestas turi 
gražiai papuoštą Kalėdų 
eglę vidurmiestv. kaip ir 
kas metai buvo daroma. Šių 
metų eglė yra 85 pėdų aukš
čio ir jos aprengimą finan
suoja The May Co. departa- 
mentinis štoras.

Švenčių proga sveikinu 
visus “Keleivio” skaitytojus 
ir visą redakcijos štabą.

Jonas Jarus.

1
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Ketvirtas Puslapis

POLEMIKA IR 
KRITIKA.

Bostoniečių Kuriozui

Komunistų “Lais 
2S5-tam numery Bostc 
Kurjozas kritikuoja r 
Katkauskaitės konce 
vusj Jordan Hallėj ’ 
tremtinių paramai, 
zas rašo bolševiku 
kad be reikalo or 
tė Katkauskaitė

ita iki dangaus.
! esant gyva pad

Jeigu taq 
įžymėjusi Ka4 
į lamuota pe 
i pateisinti 
imas nieką’
! nisto B 
, Onos Ku’
'kas nen* 
į Kurjoz.- 
cevičiv 
kio, r 
ir tt. . 

iaugštai niu

aoklyniečiai Paminėjo Lietuvių 
jcialistų Sąjungos 35 Metų Sukaktį

Nuotaika buvo gana 
.kt Vakarienės tikslas 

i paminėti Lietuvių Sočia- 
stų Sąjungos 35 metų su- 

xaktį. Todėl seni musų 
draugai pasakė eilę kalbų, 

. j kurias verta paminėti.
.- Seną LSS 19 kuopos vei- 

jo j kėją ir LSS Centro Komite- 
ili-ito pirmininką vakaro vedė* 

lija- jas J. Buivydas paprašė pat} 
arba pirmutinį pasakyti keliatą 

s nie-j žodžių. Drg. Glaveckas sa- 
Tasai vo kalboje nurodė, kad LSS 

jf. Ba- organizacijai per 35 metus, 
derews- 'teko pergyventi visokių au- 
stiliui”' drų. Pereitas pasaulinis ka* 

usti. kaip į ras ypač sunkiai atsiliepė j 
srity stovi; socialistinį judėjimą visam 

! tasai Kurjozas, kad galėtų i pasaulyje; jis palietė ir mu- 
Į spręsti apie pasaulinius mu- sų LSS organizaciją. Dvide- 
į zikus ir pasakyti, kuris kat šimtis metų atgal diktatūros 
T ani prilygsta? Beto. reikia į teorija buvo svarstoma ir 
abejoti, ar So. Bostone gy- socialistų eilėse. 1917 me. 

i vendamas Kurjozas yra gir- tais Rusijoje po perversmo 
, dėjęs B-čių skambinant? bolševikai diktatūros teori- 
Veikiausia jis bus tik prisi-į ją įvykdė į praktiką. Jie 
skaitęs iš “Laisvės,” kurioj; panaikino visas politines 
Mizara tą “profesorių” titu- partijas ir paskelbė neva 
luoja “virtuozu.” “proletariato” diktatūrą. Iš

Kad įrodžius, jog Bacevi- tos “proletariatiškos” dikta-

odžio 14 buvo Grandį su komunistais. Kurie liko 
tise svetainėje LSS 19 prie LSS. tiems reikėjo at- 
os jubiliejinė vakarie- laikyti biaurų puolimą iš 

komunistlį puste Bet buvo
ryžtingų žmonių, kurie ne
pasidavė valandos upui, o 
laikėsi savo principo. Tie 
gali pasididžiuoti, kad jų 
ateitis, kad jie laimės skelb. 
darni pasauliui liuosybę, o 
ne tie, kurie skelbia žiau
riausią priespaudą diktatū
ros formoje.

Šiandien, sako drg. A. Ži
linskas, dalis ėjusi su komu-

čius, italus ar rusus? Kacapų 
terminologija mums netin
ka ir jos nereiktų viešuose 
suėjimuose vartoti Jeigu 
pajuokt, tai pajuokt komi
sarus. komunistus, kurie pa
virto žmonijos didžiausiais 
neprieteliais, o nepaprastus 
rusus.

K. J. Paulauskas, juokų 
žurnalo “Rimbo” redakto
rius, pasakė neblogą prakal
bėję. Jis netikįs į socializ
mą kaipo į žmonijos išva
duotoją iš visų nelaimių.

nistais, jau sustojo. Kiti jau i žmoniją, sako jis, sunku iš.

—Tegul bus pagarbintas 
vaike!

na. kad butum geresnis ka-

bintą 
dien 
na

—y ....................... sur tave gąsoma. visur rei-
—Šiandien visi linki link- kia duot pinigų, o jei geruo-

pun, vox uei. r ie iš man- < nis vergas savo valdonams.
. ... -----------.-.V - <Į™mo pabriežti žodžiai yra. Ras prieš valdonus išsite

pu Kalėdų ir laimingų ju neduodi, tei su velnio pa- tikra nesąmone nes kurgi ir,ė žodir,as buvo kalinamas 
Aau.iu Metų. gelba atima. Ot. valuk to kada Dievo balsas supuolė :r Joma< Paora«tudar-

—Kas čia. vaike, do link- man ir nelinksma, vaike. liaudies balsu? Pagaliau bininkų šaudymas Sovietu 
smybės, kad ant svieto nėr Užvakar nuėjau nusipirkti tas Kurjozas, kaip tas bam- Rusijoje buvo ir vra papras- 
teisybės. \ e. mano frentas ant Kalėdų, tai bueeris nu- bizų kunigužis, sako pa
zakristijonas gavo iš seno suko ant vogos pusę svaro, mokslą: “Sąžiningai pata- eiiinju 'darbininku šaudvmo 
krajaus gromatą. kad Lietu- Iš to markatnumo nuėjau riu jums. geriaus priimkite diktatoriai priėjo prie to 
voje šimet jau ir Kalėdų ne- vakare i saliuna išsimest ko- tą. ką Dievas duoda.” Ir da Drada;ft šaudvti ir kn. 
bus. Sako, bolševikų načals- ki snapsą, bet ir čia nėra- priduria: “Dėka m2ksJuj’munistu teoretikus, tokius' 
stva pakasavojo visas šven- dau teisybės
tęs 
siv 
buv 
Kai
stalo pasioe:. oa masKouų rodo. TiaiKe. Kad dzeloj da- g“ mynsiui ainuiuja sjipnesnes tautas, ir tuo pa

— * bai y i a ^e iau i. }jle ^a*_ tei 1 .. . , , —. i čiu laiku Stalinas sakosi sta-
—Bet Amerikoje, tėve, singam žmogui, ba burdas las grįžti atgal i tamsybių t “goęializmą.” Ar gali 

yra ir miltų plotkoms, ir šie- čia skarbavas ir niekas ne- esą, kuomet mokslas buvo ! buti kuomet
no kiek kas nori. Taigi čia gali tavęs apsukt. taip sakant, tiktai vystik-, darbo žmogus neturi teiš

galėtų but links- __ tčvp b»w vioi luose-. Koks butų reikalas į Negali!

atėjo vėl į Lietuvių Socialis
tų Sąjungą dirbti! Aš svei
kinu tuos. kurie sustojo ėję 
klaidingu kelia Gal apsi- 
svarstę ir jie ateis prie mu- 
sų socialistinio judėjimo.

Drg. Kažinauskas iš Ne- 
warko. N. J., pasakė, kad 
bankietuose prakalbų nie
kas neklauso, tad jis ir ne
manąs kalbėti. Jis tik pagy
rė gaspadinės, kad jos pa
darė skanią vakarienę.

J. Peterson - Pranckevi- 
cius, stambus kriaučių 54 
skyriaus darbuotojas. Atle. 
tų Kliubo veikėjas, tarė ke
liatą gana prielankių žo
džių LSS reikalu. Jis pažy
mėjo, kad socialistinis judė
jimas jam patiko, nes jie vi
suomet kovojo už dirban
čiųjų žmonių reikalus. Lie
tuvių Socialistų Sąjungai 
jis nepriklausęs, bet jos ju
dėjimą akylai sekęs. Kada 
skilo LSS organizacija ir 
jos didžiuma narių nuėjo su 
komunistais, jis vistiek ma

tas dalykas. Nuo paprastų kad socialistai yra tei- 
.............------- , smgesmame kelyje negu ko

munistai. Jis bandęs save 
pritaikinti prie komunistų, 
bet negalėjęs. Komunistai

vaduoti. Kiekvienas žmogus 
yra savmilys, myli pirmiau
siai save. Kada jis sotus, pa
valgęs, tada žiuri kito. Bet 
skelbiamą socialistų lygybę, 
brolybę ir demokratiją žmo
nijai ir tautoms jis gerbiąs 
ir gerbs! Tai tik tuo keliu 
eidami žmonės auklėjasi 
kultūriškai. Taip eidami pri
eisime prie gražesnio, pra
kilnesnio rytojaus. Jis linkė
jo LSS organizacijai augti 
ir bujoti dar 35 metus.

V. Zaveckas, kriaučių 54 
skyriaus pirmininkas, ytin 
labai puikią prakalbėlę pa
sakė socialistų adresu. Jis 
sako, 22 metai atgal buvęs 
LSS 19 kuopos narys. “Aš 
—sako—nestudijavau so
cialistinių knygų ir K. 
Markso ‘Kapitalo.’ Aš pri
gulėjau prie socialistų dėl 
to. kad jie kovojo už darbi
ninkų reikalus ekonominia
me lauke; kad jie kovojo už 
moterų balsavimo teises po
litiniame lauke. Jie stato ir 
statė visus žmones lygius ir 
smerkė tuos, kurie pasigavę 
politinę galę skriaudė dir
bančiųjų mases. Aš maniau, 
kad man vieta socialistu ei-

Bartenderis žmonės apsišvietę ir atskiria kafp" Bucharinas, Zinovje ;̂ yKur žįaurįai> ąkiplėšiš- lėse ir aš buvau ten.
“Pasaulinis karas įnešė 

ne tik tarpe valstybių suiru
tę, bet jis įnešė ir socialistų 
tarpe ypatingai. Lenino va
dovaujami bolševikai pasi
gavo Rusijos valstybės vai-sivienijo fašizmas su komu-

Kalėdos galėtų out links- —Teve. pas tave visai ne
mesnės. kalėdiška nuotaika. Man to-

—Sunku. Maike. ir Ame- kia
rikoj geram žmogui gyven- gyv
ti. Jeigu dolerio kišeniuje mas džiaugkis gyvenimu. krikščkC jtiskai žiūrėti į diktatūrą, kū-
neturi. tai niekas tavęs ir j Visados atsimink tą taisyk- ? , P i«xlinėio9SC 1 ri praktikoje yra žiauriausia
kumpaniją nenori priimt. lę: juokis, tai ir visas pašau- '
sako. bomas esi. O jeigu turi lis juoksis su tavim: o pra- . . jaugiau. B. Kurjuzas, - «rad nenuostabu kad! 
kokią oiapertę. tai vėl visi į dėk verkti, tai verksi vienas saky,d£! plačiau protaujanti komu
tavę šnairuoja ir sukčium pats! iCistai ateina atgal į socialia-
va.Ima, ba. sako. streit tei- _ol,.ait Jlaikc. pa^jy, 2K£i«0te Socialistai skelbia
smgas žmogus negali but „u., „v..! Kūne jus nekenčia. Mato- Homnkratiia Tu> nrinstžistabatTota- siu cha. cha, cha;... Na, o te, kitiems pataria daryti demokratlJ4- Jie pnpazjstavauviu.. kndpi tu. Malko nodiunki . • _  t » f •

Koks butų reikalas į
nuo elektros šviesos grįžti!v .* . ,

—Tėve. nereikia klausyti, 
ką žmonės kalba.

—Tai ko klausyti?
—Reikia klausyti savo są

žinės balso. Jeigu ji tau sa
ko. kad tu teisingas, tai to ir 
užtenka.

—Maike. tu žinai, kad aš 
niekam Į šulinį neprispiau- 
nu. Seniau da nueidavau 
pas Taimerius živnasties pa 
sijieškoti. ale kai 
lupti, tai dabar

kodėl tu, Maike, nesijuoki ne(jaro> JUR vi
su manim. sas jo ra§tas perdėm per-

—Kad tu. tėve, perdaug mirkęs neapykanta prieš ki 
susiraukęs.

J. šaltys, buvęs senas lie
tuvių socialistų veikėjas, pa- 
kreditavo LSS 19 kuopos 
pastangas suruošti 35 metų 
jubilėjinę vakarienę. Jis 
nurodė, kad dabartiniai ko
munistai kadaise buvo so
cialistai. Visi veikė LSS or
ganizacijoje. Dabar jie sa
ko statą “socializmą” Rusi
joje ir Lietuvoje, bet save 
vadinasi komunistais. Mat, 
šiandien ne vien komunistai 
“stato socializmą;’’ “sta
to” jį Vokietijos naciai ir 
Italijos juodmarškiniai. Jie 
savinasi socializmo vaidą 
todėl, kad apgauti placia- 
sias darbininkų mases. štai. 
todėl jie visi sakosi “statą” 
socializmą.

A. Lukoševičius paačiavo 
socialistams už surengimą 
gražios jubiliejinės vakarie
nės ir paprašė, jei kurie ne
priklauso prie SLA. kad pri
sirašytų, nes jis rūpinasi na
rių tai organizacijai gavi
ma

Jurgis Kaipus, Amerikos 
Lietuvių Piliečių Kliubo 
menedžeris, padėkojo už 
skanią vakarienę ir palinkė
jo Socialistų Sąjungai augti 
ir bujoti dar 35 metus.

Ch; Kundrotas, gana žy
mus kriaučių 54 skyriaus 
veikėjas, pasakė labai gra
žią prakalbą apie LSS. Jis 
sako, aš nebuvau socialistas, 
ir nesu komunistas. Iš prin
cipo esu demokratas. Bet 
tuos judėjimus, kaip socia
listų, taip ir komunistų, se
ku gana atydžiai. Nemažai 
skaitau abiejų judėjimų li
teratūros. Penkiolika, de
šimts ir daugiau metų atgal 
man atrodė, kad komunis
tai turi tikslo paiiuosuoti 
žmoniją iš vergijos. Bet ei
nant toliau gaunu persitik
rinti. kad jie daugiau paver
gia žmogų negu kapitalistai. 
Jeigu taip, aš pradedu mąs
tyti ir sau klausimą statyti: 
kur veda darbo minias musų 
broliai komunistai? Pereitų 
metų taika su fašistine Vo
kietija davė aiškų man atsa
kymą. Jeigu taip, tai socia
listai yra teisingi, o komuni
stai—ne! Tad sveikinu aš 
tuos draugus, kurie buvo a|>- 
leidę socialistinį dirvoną it 
nuėjo komunistų laukų arti. 
bet pamatę, kad jie neiš
dirbs tų laukų, nes sėjamos 
usnys, metė juos ir atėjo at
gal į LSS organizaciją.

J. Stilsonas, kaip buvęs 
LSS organizacijos sekreto
rius, o dabar esantis LSS 
Centro Komiteto narys, pa
sakė labai tinkamą 35 metų 
jubiliejinę prakalbą.

Drg. Merkevičienė, se
niau buvusi socialiste, da
bar nors ir nepriklauso, bet 
visuomet socialistinį judėji
mą remia. Ji drąsino socia
listus, kad jie veiktų ir neš
tų liuosybės principus į pla
čiausias darbininkų mases, 
o ateis diena, kada tos idė
jos duos vaisių.

Alekas Vasiliauskas su
dainavo keliatą gražių dai
nelių. Susirinkusieji nesi
gailėjo jam aplodismentų. 
Tuom ,ir buvo baigta LSS 
35 metų jubiliejinė vakarie
nė. Vakarienėje buvo apie 
porą šimtų žmonių ir visi 
jautėsi gana pasitenkinę.

nizmu, kada Pirmą Gegu- lą į savo rankas. Pereikrikš- 
zės kaip Maskvoje, taip į tjno j komunistus. Jie manė, 
Berlyne ir Romoje rodomi kad 'proletariato diktatūra 

išnaikins buržuaziją ir so
cialdemokratiją. Kova prieš 
socialdemokratus užvirė ne 
tik politikoje, bet persimetė 
ir į darbo unijas. Rusijos re
voliucijos atspindžiu užsi
krėtė didelės masės dirban
čiųjų. Visi pradėjo manyti: 
na, kam laukti tų rinkimu? 
Sukilsime ir ant barikadų 
nugalėsime buržuaziją! Bet 
taip nebuvo. Rusijos revo
liucijos laimėjimai dirban
čiųjų mases nepašėrė. Dik
tatūros keliu ir Mussolinis 
1920 metais pasigrobė Itali
jos valdžios vairą į savo 
rankas. Hitleris į diktato
rius įžergė demokratiniu 
budu. Tarpe fašizmo ir ko
munizmo atrodė griežčiau- 
sioji praraja. Bet visose tri
jose diktaturiškose šalyse 
dirbančiųjų masės pradėjo 
nerimauti. Valdininkų sau
valė neribuota. Ekonomi
nė būklė kaip Rusijoje, taip 
Vokietijoje ir Italijoje liko 
nepakenčiama. Demokrati* 
nėse šalyse nora siautė ne
darbas, bet bedarbio sąly
gos daug geresnės, negu po 
diktatorių letena dirbančio
jo darbininko.”

Štai, tos sąlygos, sako V. 
Zaveckas, ir privertė tris 
diktatorius susivienyti ir ka
ro priemonėmis pulti demo
kratines valstybes. Socialis
tai tokias jmsekmes numatė 
iš i»at pradžios, 1917 metą, 
bet kas joms tikėjo? Nie
kas! šiandien jau mes ma
tome visi. kad socialistų iš
stojimas prieš diktatūras 
buvo teisingas. Jeigu kurie 
ateina |>as socialistas tai 
ateina tik todėl, jog persi
tikrino, kad diktatūros gar. 
binimas veda prie fašizmo, 
prie kam prie anarchijos

tankai, kanuolės ir orlaiviai, 
vietoj skelbus brolybę ir 
vienybę tarpe darbininkų 
klasės, tai jau kas nors te
nai negerai. Mažųjų tautelių 
puolimas ir jų naikinimas

cipcrti hipdminiYiP. atidarė ir nematančiam akis, B. Kui jozas ne rpafj nenuostabu, kad! kad to “komunizmo,” apie 
kurį skelbė 22 metai atgal, 
nei su žiburiu negali rasti. 
O ką socialistai skelbė prieš 
50 metų, prieš 20 metų, 
šiandien matome visi, kad 
jų pusėje teisybė!

Advokatas Briedis nusi
skundė. kad jis socialistus 
žinąs tik iš laikraščių. Ke
liatą jų susitinkąs organiza
cijose, pasikalbąs, padisku- 
suojąs ir viskas. Apie socia
listų siekius jis nieko neži- 

Bet kaipo žmonės jie 
tai,’ galų gale jam patinką, nes visur ko- 

už biednuomenės rei-

žodžio ir susirinkimo laisvę. 
Jie pripažįsta spaudos lais
vę. Jie stoja už mažųjų tau

taip manančius. Jis vitrioTV 
lium spiaudo j pabėgusius na-®te^nia. gi e 
nuo bolševikų torturų Lietu
vos inteligentus, bet kitiems 
siūlo “mylėt savo nepriete
lius!*' Aš tam bolševikų tal-

ŽUVO NAUJAUSIS NOR 
VEGŲ LAIVAS.

Ne\v Yorke gauta žinių
kad šiomis dienomis žuvo kininkui pasakysiu: “gydy 
nuo minos naujausis ir d i- tojau. išsigydyk pirma 

gavau" norvegų prekybos pats.”
irto neda S^^l^ivis “Oslofjord.” kuris Baigdamas tą savo tirada,

rau. Dabai jau ii langų bį-' u"11avo AnK>Uai- 
dieviams nedaužau. Gvve- T .. .
nu. taip .-ai „m. pairai Dievo Tu" «-0?0.000 mylių .lt» 
p.iaakynius. (I vis dėl to kai uode« ,r >' ™.d<r
nueinu bažnvčion pasiklau- Harvardo universi t e t o. muiimai. l*. o.i. l
syt pamokslo, tai kunigas astronomai apskaičiavo, Is gilių minčių gal ir butų 
tuojaus ir gąsdiną peklos kad Cunninghamo kometa,.kas pasimokinti, tik jau ny 
liepsnomis. 1\«, tai pasakyk kuri dabar lekia pro žemę. iš Bostoniečių Kurjozo kreu 
tu man. kokios čia gali but turi jau 6,000,000 mylių ik
man linksmybės per Kalė- sd° uodegą, beveik dusyk 
da.-, jeigu Dievo sluga man ilgesnę negu sąvaitė atgal.

ri

' B. K. graudina: “Iš Jėzaus • 
' gilių minčių gali pasimokin- 
,ti katalikai, sandarieciai ir 
socialistai” (o kodėl ne ko- 

universit eto munistai?—L. J.).

ju

komunistų nusi- 
omunistai stoja 
ą, o socialistai 
ybę. Ir mes ma
lęs, demokrati

sako. Kad velnias maudys 
mane verdancioj smaloj? 
R ’dos g’ venu kaip šventas 
rasta • iieoia. bet peklos nas
rai virtivk laukia manęs iš
sižioję.

Bet tokios vietos, kaip 
pi kia. niekur nėra. tėve, to
dėl nereikia savę

Reiškia, ji auga.

Rado negyvą moterį, kuri 
turėjo $16,425.

Pereitą sąvaitę Charles- 
towne buvo rasta savo vir
tuvėj ant grindų negyva 
Miss Winnie Harrison, 81 

ir kan- metų amžiaus senmergė. Po-
Kinti Tokiomis mintinus. licija rado pas ją 5 bankų 

Ar Tai tu mislini. vaike, knygeles. kurios parodo, 
kad kunigas meluoja? kad ji turi tuose bankuose

- Aš. te\e, nesakyčiau $16,425. Policija jieško jos
Kari jis meluoja, bet gasdi- giminiu.

vų minčių. Visas tas jo no- 
bažnas pamokslas gaH tikti L, 
vien tik Bimbos davatkoms.

Lukšio Juostu.
P. S. Savo raligiškumu ir Ju* 

kalbos nemokėjimu šita Bo- 
stonięčio Kuriozo tirada la- 
bai panaši į žinomojo South Jį' 
Bostono kun i gūžio pamoks-' 
lūs. L. J. £«

teik 
giai 
nos.

NUSKANDINO NACIŲ 
LAIVĄ.

Olandijos pakrašty anglų suki
•Mfjna nuskandino vo-icija 

kuris gabeno į vim< 
geležies ruda. 1 nuo

s. taip pat se- 
Socialistų Są- 
įtojas, irgi ta- 
žių. Jis priim
to musų orga- 
vadinama ne 
listų Sąjunga, 
ocialistų Par. 
Socialistų Są- 

buvo priim
tais. Lietuvių 
jnga per 35 
aug literatu- 
lug musų lie- 
uandien ęro- 
ės. Rusijos 
iucija pada- 
į musų LSS 

si tikėjome, 
oliucija su- 
įdžiai dau- 
rngiau duo- 
S narių |>a- 
5 organiza
vo suvažia- 
iausiai 75

voja
kalus h* už žmonių laisvę. 
Jis linkėjo ilgų, ilgų metų 
LSS gyvavimui ir laimėji
mui kovos už savo principus 
ir idealus.

Kazimieras Kriaučiūnas, 
akompanuojant pianu An- 
tanavičienei-Stilsoniutei, su
dainavo keliatą komiškų 
dainelių. Kaip kurios jų pa
šiepia rusus. Bet rusų tauta 
nėra kalta, kad ją Stalinas 
su komunistais pavergė. 
Lietuvių tauta taip pat nėra 
kalta, kad tokie Smetonos 
ir dabar Paleckiai jai jodi
nėja ant sprando. Antago- 
nizuoti tautą prieš tautą yra 
komunacių darbas, o ne so
cialistų. Socialistų obalsis: 
“Brolybė visu tautų!” Juk 
po Stalino, Hitlerio ir Mus
olinio letena lygiai vaitoja 
tų tautų žmonės kaip ir mu* 
'ii lietuviai po Paleckio val
džia. Kokia butų prasmė

ariu nuėjo j keikti nieko nekaltus vokie-

AUSTRALUA PASTATO
PO ISO ORLAIVIŲ 

PER M£NES|.
Iš Sidnev miesto prane

šama, ka<1 Australijoj da
bartiniu laiku pastatoma 
kas mėnesį po 150 naujų ka
ro orlaivių ir kad greitu lai
ku jų statyba busianti da 
juigreitinta. Australija yra 
Anglijos dominija, faip 
kaip Kanada, ir ji padeda 
Anglijai kariauti

k
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LAIŠKAS IS PAVERGTOS LIETUVOS.
Ne viskas blogai, bet ne I Viską pirkau skolintais pL 

viskas ir genu. j itįgais. bet pardaviau du be-
skaitytojas, John

Legeika,. pnsiunte mums » butl)
Winconsino laišką, kuli jis 
gavo iš savo giminių Lietu
voje. Laiško autorius, ma
tyti. buvo bežemis, žmogus 
nelabai raštingas, ne politi
kierius, ne agitatorius, ir 
piešia gyvenimą taip, kaip 
jis jam išrodo. Jis džiaugia
si gavęs sklypelį žemės; jam 
patinka kad dvarponiams ir 
kunigams “ragai jau nulen
kti/’ bet jis nusiskundžia, 
kad dabar viskas baisiai 
brangu ir sunku gauti. Šmo
telis odos. kuris pirma kai
navo 1 litą, dabar kainuoja 
70 litų. Be to, jis neturi ratų 
(briko) ir nežino kaip juos 
įsigyti.

Štai jo paties žodžiai:
> “Taigi turim naują val
džią dabar. įstatymai nauji 
ir kasdien keičiasi. Kai
muose ir miestuose, ūkinin
kams ir kupriams dabar vis- 
kas naujai (patvarkyta). 
Nauji valdininkai komisa
rai ant dvarų ir kunigų, o se
nieji didieji valdininkai 
smetonininkai dabar kalėji
muose sėdi. Kai mums. tai 
kol kas nei gera, nei bloga. 
Tik bloga, kad viskas pa
brango; visos prekės dabar 
kainuoja 5 kartus daugiau. 
Ir gauti nieko negalima. 
Krautuvės tuščios. Jei kas ir 
turi pinigų, tai reikalingų 
daiktų visai nėra. O labiau
sia (stinga) avalinės ir dra
bužių. šmotelis odos, kuris 
piima kainavo 1 litą, dabar 
70 litų. O apie drabužius nė
ra ką nei kalbėti, visai nega
lima gauti.
į “Brolis rašei man ir liepei 
nemiegoti, bet storomis gauti 
žemės. Bet jeigu bučiau lau
kęs iki atėjo brolio laiškas 
su tais patarimais, tai bu
čiau pavėlavęs. Žinai, broli, 
aš jau turiu žemės, 8 dėsia- 
tinas gavau iš Vaidatonių 
dvaro, prie Stulgių, prie pat 
plento, gražiausioj vietoj. 
Mat, aš nesu paskutinis 
kvailys. Aš buvau pirmas ir 
pirmą dieną toj komisijoj, 
kuri žemę skyrė. Dabar jau 
gavau ir leidimą, kad galiu 
tą žemę dirbti. Iš Baldžių 
sukaliau kokią 15 sykių į 
Skaudvilę, į tą žemės skirs
tymo komisiją. Tenai buvo 
žmonės, kurie turėjo ištirti, 
kas aš per vienas, ar esu že
mės dirbėjas, ar man jos rei
kia, ar nesu žemės pardavęs, 
ar turiu šeimyną. Aš kaip 
tik į tą viską atitikau. Jeigu 
aš nebūčiau žemės gavęs, 
tai jau turbut ir niekas kitas 
nebūtų gavęs. Mano tėvas 
iškumečiavo dvare ilgą lai. 
ką. Bet dabar, broli, nulen
kė ragus dvarininkams ir 
kunigams. Dvarams paliko 
tik po 30 hektarų, o kuni
gams tik po 3. Ir iš visų ūki
ninkų atėmė žemę, kurie tik 
turėjo daugiau kaip 30 hek
tarų. Kas turėjo 30 ir pusę. 
tai iš to ir atėmė. O kitam, 
kas buvo didelis smetoni- 
ninkas, tai ir visai nieko ne
paliko.

“Ir taip, broli, iš nakties 
nulaužė ragus visiems po
nams ir kunigams. Tas ir 
man patinka. Rašydavai, 
broli, jog ateis laikai, kada 
jų galybė žlugs. Jau tas ir 
įvyko. Kitas dvarininkas 
net subludo. Tauragės bur
mistras yra befiročių ligoni
nėj. Kražių kunigas taipgi 
sudumavoio ir kažin kur iš
vežtas. Oi, broli, blogų lai
kų jie susilaukė!

“Kaip mes gyvensim, ne
žinai'. Nežinia kaip bus su 
trobesiais, kaip čia viską su
tvarkys pavasari... Arklį tu
riu tą patį. labai geras. Kar
vę ilgi nusipirkau. Mokėjau 
200 litų iki liepos mėnesio

karvė nekiltus, tai bučiau 
briką įsitaisęs, o dabar dide-, 
liai suvargom. O pavasarį 
briko reikės būtinai, kad ir 
ne naujo, nes labai brangu.”

Toliau laiško autorius ra
šo apie rusų kariuomenę. 
Susikalbėt su raudonarmie
čiais jis sakosi negalįs, nes 
rusiškai nemokąs, bet šiaip 
jau jie jam išrodo neblogai, į 
nieko neužkabinėja, dauge
lis jų jau parsitraukė ir savo ! 
moteris iš Rusijos, taigi išro-1 
do, kad iš Lietuvos jie jau 
neketina kraustytis.

BAISUS “SĄMOKSLAS” !
PRIEŠ SOVIETUS.

Rusijos bolševikų laik- į 
raščiai pradėjo rašyti, kadi 
kapitalistinis pasaulis susi-! 
taręs sunaikinti jų “socialis- į 
tinę kūrybą.” Į Rusiją esą; 
siunčiami “užnuodyti čie-Į 
pai, sėklos ir vaisiai.” Tokių į 
“užnuodytų” ar “užkrėstų”! 
sėklų buvę atsiųsta net iš1 
67 kapitalistinių valstybių. 
Matyt, bolševikai nori tuo

Londono gyventojai dabar miega požemiuose, kad apsisau
gojus nuo vokiečių bombų. Vienas tokių požemių yra paro
dytas šiame vaizdely. Įsidėmėkit kairėje pusėje lentynus, 
vienas viršum kito, ant kurių miega moterys su vaikais. Iš 
dešinės pusės parodyta Anglijos karalienė Elzbieta su savo 
vyru. Ji lanko tuos požemius ir šypsosi į moteris ir mer
gaites, bet jų veiduose šypsos nesimato.

Kariuomenes.
5^rgetown, S. C.—Už-

OLANDA1 SUČIUPO NA
CIŲ LAIVĄ

Olandų karo laivas perei
ta savaitę sugavo ant jūrių

.\eaei-; olandu karo laivas vei
kia su anglais.

■ haltvekk merginą 
rdienio prįe kalėjimo
susirinko ,pie 300 baltvei- 

I džių vyių, nrikėlė šerifą ir 
liepė sirtatyr j ei’ę visus 
juodveidžius kavnjus kari 
nuskriaustoji mergina galė
tų peržiūrėti, ar nėra ių to-, 
pe jos užpuoliko, šerifas G 

i reikalavimą išpildė, bet 
! mergina kaltininko nesura
do. Minia buvo

SMARKIAI DIRBA ME
TALŲ KASYKLOS.

I aikrašciai praneša, kad 
vario, švino, cinko ir kitųj 
mineralų kasyklos New Me-
xico valstijoj dirba dieną ir

! naktį. Mat, pramonė reika- 
do. Minia buvo pasiruošus',lauja daug metalo.

Į tą juodveidį linčiuot. Vyrai t---------------
buvo apsiginklavę šautu- 
vais, revolveriais ir kito- 

i kiais ginklais. Jie ūžė prie 
kalėjimo ir nesiskirstė. Jiem 
rodėsi, kad kaltininkas yra 
kalėjime, tik šerifas nenori 
jo išduot. Tuo tarpu guber
natorius pašaukė miliciją,

. kuii atvyko su kulkasvai- ‘ 
džiais ir linčiuotojai pradė
jo skirstytis.

ŽEME DREBĖJO.

Pcrohą sąvaitę, seredos 
naktį. Bostone buvo jaučia
mas niūrokas žemės drebė
jimas. Žemė drebėjo beveik 
visoj. Naujoj Anglijoj. Kai 
kur išbiro jo langų stiklai.

šį utarninką, 24 giuodžio, 
apie 9 vai. mo, Bostone vėl 
drebėjo žemė.

GRAIKŲ MOTERYS KA
SA SNIEGĄ SAVO 

ARMUAL

IR ANGLIJAI TRUMPA 
SU MAISTU.

Anglijos agrikultūros mi-
budu pasiteisinti prieš savo; Graikiją užklupo gili nisteris Hudson pasakė par-Afili.vn __ _ 1 1   * 1—_ Ii   _ — A.   1 —— -1  ... -.—A — 1—1 —šalies gyventojus dėl savo 
nepasisekimų žemės ūky.

NORVEGIJOJ ŽUVO 
67,000 VOKIEČIŲ.

Oskar J. Hambro. norve- ; apsunkina italus.

žiema, kalnai ir pakalnės, į lamente. kad maisto klausi- 
kur eina smarkiausi mūšiai, į mas šiandien esąs taip jau 
užkloti sniegu; vietomis su-į rustus, kaip buvo 1917 me- 
pustyta aukščiau 4 pėdų, o!tais per pasaulinį karą. Vo- 
šaltis žemiau zero, kas labai i kiečių orlaiviai ir submari-

_________________ bet kartu! nos nuskandino labai daug
gų parlamento pirmininkas, \ trukdo ir graikus, kurie veja i laivų su maistu.
kuris dabar vieši Ameriko-i priešą. Kad kiek nors pa- j----------------
je, sako, kad pereitą balan- lengvinus savo kareiviams, VAIKAI UŽDEGĖ NAMĄ 
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“KELEIVIO”
KALENDORIUS

1941 METAMS.

AUTOMOBILIŲ GAMY
BA KJLA.

Darbai automobilių fab- 
ikuose šį įudenį eina labai 
;erai. Žinios iš Detroito sa
ko, kad per lapkričio mėne- 
į buvo padaryta apie 500,- 
)00 automobiliu ir troku.

Moteris parėjo namo ir rado 
svetimą vyrą lovoj.

Tūla Mrs. Lampke, kuri 
gyvena Bostono turčių dist- 
rikte, sugryžo anąvakar iš 
miesto ir rado nežinomą vy
rą miegant jos lovoj. Nusi
gandusi ji išbėgo *iš buto ir 
pašaukė telefonu policiją, 
sakydama, kad vagis įlin
dęs į jos namus ir užmigęs. 
Tuoj atpiškėjo 4 policijos 
automobiliai. Vieni polic- 
manai apstojo namą. o kiti 
suėjo į vidų atkištais revol
veriais. Ir ištikiu jų, lovoje 
knarkė kažin koks vyras. 
Policmanai ji griebė. Pasi
rodė. kad tai ne vagis, bet 
girtas salesmanas. Jis Įlindo 
per langą ir atsigulęs lovon 
užmigo. Policija areštavo j|

Tūli politikieriai buvo su-
manę statyti geležinį tiltą Adv. Shallna važinėjosi j 
tarp East Bostono i> Chel- Wa*hingtona.
sea. Jis butų kainavęs $3,- Pereitą sąvaitę adv. A. O. 
000.000 ir kai kam butų da- Shallna buvo nuvykęs vVa 
vęs riebių kyšių. Bet tos pla- shingtonan. kur jis 

Ar jau užsisakėt “Kelei-1 nas nepraėjo, nes pasirodė, adYJrti savo klientu CikahU 
vio” Kalendorių 1941 me- kad plieno nėra. i ha i km
toms? Jei dar neužsisakėt,
tai issiųskit užsakymą da
bar.

Kalendorių parankiausia 
užsisakyti prisiunčiant pre
numeratą už “Keleivį.” Bet 
nesunku ir atskirai užsaky
mą prisiųsti. Musų skaityto
jams Kalendoriaus kaina—! 
25 centai. Kvoterį galima 
suvyniot į popierėlį ir įdėt į 
voką kartu su laišku.

jse Jungtinių Vals
tijų įstaigose. Advokatas

Qumcy policija pradėjo Shallna yra dirbęs Jungti- 
valyti sa hunus, kur jaunos njų Valstijų teisių skyriuje 
meiginos sėdasi vyrams ant kelis metus dar prieš savo 
kelių, apsikabinusios gena, apsigyvenimą Bostone, to-
soka ir tt._________________ Į<}ėl VVashingtonas jam gerai

ir todėl jis galėjoPAJIESKOJIMAI
žinomas 
greitai tenai 
sutvarkyti.

savo reikalus
Rep.

Aš, Alekas Bartkus, pajieškau 
JUOZO MILKEVIČIAUS. paeina 
iš Lietuvos iš Stakliškių, Raseinių 
apsk. Pirmiau gyveno Canton, Mass.,

Kalendorius iau atspaus- į!£g£; .P"Š ?£
—A— ---------------------x— nešti, arba lai pats atsišaukia; turiu

svarbų reikalų- Mr. Alek Bartkus < 1 > 
621 Washington st., Canton. Mass.

Sveikata—Brangiausis 
Turtas.

NAUJA VAISTŲ KNYGA
SVEIKATA LIGONIAMS 

Pamokins but Sveikais.
dintas, pasiskubinkit užsi 
sakyt.

1941 metų Kalendoriuje 
bus daug įdomių "dalykų. 
Bus atspausdinta Lietuvos 
pavergimo istorija 
dabar Amerikos

IR PATYS SUDEGS.
Payąigiivio kaime, netoli

graikų kaimietės, šiltai ap
sirengusios, per 2 sąvaitės
kasė’ nuo kelių sniegą. lr nuo Vaiguvos miestelio, su- 
nukastais jų keliais graikai degė , ūkininko šaučikovo 
daugely vietų užbėgo Mus- namas ir du vaikai. Tėvai 
solinio karžygiams uz jjUVO išėję dirbti, o vaikus 
akių u juos sunaikino. Grai-: paHko prie besikūrenančios 

SNIEGO PŪGOS CALI- kai sako, kad jų moteiys krosnies, ir kad vaikai ne- 
FORNIJOJ. P?ded* naikinti savo šalies i gaIėtų iš grjčios išeiti, duris

Nevisuomet oras gražus užpuolikus visokiais budais, t g lauko užrakino. Kai na-
ir saulėtoj Californijoj. Štai, i NUSKANDINO !!-?S .;aikai nega’
pereitą nedeldieni tenai is-i Įėjo išeiti ir sudegė,
tiko tokios sniego pūgos,! 70 ANGLIJOS LAIVŲ? j

džio mėnesy Norvegijoj žu 
vo 67,000 vokiečių.. Dau
giausia jų Narvike.Vokie  ̂
čiai laidojo tik savo . kari
ninkus, o kareivių lavonus 
krovė į krūvas ir degino.

kad ant didžiojo automobi- Italai skelbia, gal tik no-Į UŽSAKĖ AUTOMOBILIŲ 
rodami pasigirti ir gerokai i UŽ $34,500,000. 
perdėdami, kad iki gino-! White Motor Co. Cleve-

sustojo apie 200 trokų ir • džio 10 M. jie nuskandinę }ande gavo $34,500,000 už
gimtai automobilių. Per 3'70 Anglijos laivų. Iš to skai-1 sakymą Amerikos armijos 
diena* prieš tai buvo smar- čiaus 37 buvę karo laivai, o! automobiliams. Tam užsa

liu kelio tarp San Francisco 
ir Los Angeles, kalnuose,

kųs šalčiai. 33—prekybos.

CHRYSLERIS IŠDALIJO 
DARBININKAMS 

$2,500,000.

ANGLIJOS IŠTEKLIAI 
AMERIKOJ JAU IŠSI

BAIGĖ.

į kvmui išpildyti kompanija 
i turi statydinti naują dirb- 
! tuve.

I ANGLAMS PADEDA
Chryslerio automobilių Pereitą sąvaitę Washing- “VOKIŠKAS KRAUJAS.” 

..^.poracija prieš Kalėdas tone buvo pareikšta, kad į Hitleris išaiškino, kodėl 
išdalijo savo darbininkams Anglijos ištekliai Ameriko- * anglai taip gerai laikosi. Tai 
$2,5(K1,000. Tai buvo taip je jau išsibaigė ir Anglija esą dėl to, kad juose yra 
vadinamas “bonus.” Ši kor- duoti daugiau užsakymų “vokiško kraujo.” Mat. vo- 
poracija samdo 60,000 dar- negali, jeigu Amerika ne- kiečiai ir anglai yra tos pa- 
bininkų. duos jai kreditų. čios kilmės žmonės.

Gydymas visokių ligų šaknimis, 
Augmenimis, Žievėmis, žiedais. Sėk
lomis ir Lapais. Joje telpa 311 vardų

------------------------------------- -----------— 1 visokių augalų lietuviškai, angliškai
, . Pajieškau merginos arba našlės; ir lotyniškai, ir paaiškinimai kokiasir kaip tikslu apsivesti, tarp 30 ir 39 metų. ligas gydo ir kaip reikia vartoti, 

lietuviai • ®u- laišku prašau prisiųst ir savo pa- (Prašau iš Kanados štampų nesiųsti. . , . 1»"IUVUM, veikslų. Ant rimtų laiškų atsakysiu ; Kanados doleris dabar tik centai.)
rūpinasi paiiuosuoti savo tė. i kiekvienai bile kur ji gyventų Amen- Kaina su prisiuntimu $1.00. Pipirus 
vii brasta min evotimn nlfll. !“>* ar Kanad°je- Kuri sutiktų savo Į geriausia siusti Money Orderiu, arba vų iiuu . vvuinų Uhu kastu atvažiuoti pas mane. prašau popierinį dolerį laiške. Adresas: (->
pantU. rašyt. Platesnių žinių norint, suteik- pAUL MIKALAUSKAS

Siu laišku. J. K. N. (2)1
Telpa pamokinantis pa- i Box 329, Geraldton, Ont.. canada. 

aiškinimas, kaip yra daromi i
Visokie SUriai—amerikoniŠ- AXT FĄRMOS Esu (;ERA| patyręs arba plaukai pletska- 

kaS, sveicariskas, limburgis- farmeriavime. Norėčiau rast dari*,1 noti. krinta, vartok 
kas. miunsteriškas ir kiti. vietą y?;! alenanoer-s

APSIVEDIMAI.

248 W. Fourth St- So. Boston. Mass.

PAJIEŠKAU DARBO JEIGU GALVĄ NIEŽTI

Yra paaiškinimas ir apie 
tai, kaip namie išdirbamos 
visokios odos ir mažų žvė
riukų kailiukai.

žiuosiu ir toliau. Rašykit: (2)
C. Rugin

1414 E. 65-th st.. Cleveland, Ohio.

Petronėlė Lamsargienė
Užlaikau visokias LIETUVIŠKAS

Rakite taipgi daug jd«-
mių žinių iš mokslo srities 
ir daug naudingų patarimų 
bei nurodymų, iš ko ir kaip 
kas daiyt.

Be to, telpa daugybė viso
kių statistikų, eilių ir pa
veikslų.

Siunčiant užsakymus, pra
šome adresuoti taip:
“Keleivi*,” 253 Broadway,

South Boston, Mas*.

tės pas mane: duosiu gerų patarimų 
ir busit patenkinti. (3)

PET. LAMSARGIENĖ
1811 S. Water St- Philadelphia. Pa.

SHAMPOO 
50 centų už bonkų ir 

ALENANhER'S 
STIPRINANTI TONIKĄ.

50 centų už bonka. Prisiunčiam 
ir per paštų.

ALEXANDER’S CO.
4U W. BROAUWAY.
SO. BOSTON. MASS.

PICKWICK

FLORAL SISTEMOS TONIKAS
laibai geras vaistas pataisymui suirusio skilvio, kepenų ir inkstų. Jeigu 

jums maistas neskanus, arba jei vargina nevirškinimas ir gastritis, ar 
esat nervingas ir lengvai suerzinamas, jeigu skauda galva ir jūsų miegas 
nesuteikia tinkamo pasilsiu, jeigu kenčiat nuo užkietėjimo ir jaučiat nu
vargęs ir nevikrus, jeigu turit bloga kvajių, apvilktą liežuvi arba skaudė
jimų strėnose ties inkstais. Florai System Tonie jums tikriausia suteiks 
greitą palengvinimą.

Šis Tonikas padarytas iš vienų tik žolių, šaknų ir Žievių. Turi Gcntiun 
Šaknis. Buckthorn Žievę, Senna. Sta r Šaknis, Cascara Žievę. Mayapple 
Šaknis ir kitų gerai žinomų Žolių. Šaknų ir Žievių, lengvas gerti ir užtik
rintas pasekmėmis. Jis veikia viduriuose švelniai ir nediegia. Jis stimu
liuoja gastriškus syvus ir suteikia geresni apetitą ir palengvina geriau su
virškinti valgomą maistą. Jis sujudina kepenis ir užlaiko vidurius natu- 
įališkojc padėtyje, jeigu naudosit ji kaip reikia. Jis švelniai sužadina ink- 
stų veikimą ir sugrąžina juos j normali padėti. Jis paprastai suteikia pui
kias pasekmes beveik visose formose skilvio ir inkstų negerovėse ir ge. 
liausiąs nuo užsisenėjimo užkietėjimo. Kaina $1.00 už 8 oz. butelį.
FLORAL HERB CO. Itop. 11. BOX .305. CL1NTON. INI>.
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LINKSMŲ ŠVENČIŲ VISIEMS 
LIETUVIAMS LINKI

Brockert 
Brewmg Co.,inc.

Alaus Bravoras, Kuriame Išdirlia Lietuviško Sko
nio Alų ir filių. XXX Ale ir Stock Ale.
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TELEFONAS

Worce»ter—5*4334

VVORCESTER, MASS. 

81 LAFAYETTE ST.,

BOSTONO SKYRIUS 1410 Columbia Road, 

South Boston, Mass. Tel. SOL) 227 i
' 't V M '
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Mžss Pos!ap>

Sveikatos Kampelis
Mokinamos Fašistų Moterys

ŽODIS NUO REDAKCIJOS.

Su šiuo numeriu “Keleivis’ 
pradeda laipinti naują SVEI
KATOS SKYRIŲ, kuri ves Dr 
I). Pilka, šis skyrius turės dve
jopą tikslą: pirma, jis iurė- 
trumpą aužvalgą apie ligas, f»i 
gieną. dietą, ir bendrai infor
muos skaitytojus sveikatom 
klausimais, kurie dažniau ky!? 
kasdieniniam žmonių gyveni
me: antra, bus duodami atsaky 
mai i skaitytoją paklausimus.

’• Keleivio” skaitytojai i: 
draugai, kurie norėtu gauti pa 
tarimu sveikatos reikalais pei 
laikrašti, yra kviečiami siųst 
Dr. Pilkai paklausimu, ir jie 
eilės bus atsakyti per “Keleivi.* 
Visi paklausimai turi but trum 
pi ir aiškus, kad galėtu tilpt 
laikrašty. Prie paklausimo gali 
ma pridėti ilgesni paaiškinimą 
kuris bus tik kaip informacija 
daktarui. Klausimai galima ra 
šyli ir angliškai, bet laikrašty 
>ie tilps tik lietuviškai.

'•iusėjas privalo pasirašyt 
'-»a vardą, pavardę ir ad 

~o žiniai. Klausėjo 
tvardė, nei r 

's. Po k •

V<-

Dr.
prie 392 .
ton, Mass.. be.
kia siusti tiesiai
dakcijos adresu: 253 .
South Boston. Mas*.

»i

ir karščiavimu. Kita rūšis 
pasiųriškia vidyKavimu, pil
vo skaudėjimu? vėmimu ir 
neretai odos pagedimu. Da 
kita rūšis pasižymi nervų 
paralyžium su skaudėjimu 
galvos, raumenų ir kliedėji
mu. Pavėluotas influenzos i 
gydymas paprastai sudaro 
komplikacijų, kurios atima 
žmogui gyvybę.

Influenzos gydymas v 
i ais nėra taip menkas z 
! as. Kadangi nei nu 

budo gydymui, nei ? 
mų gyduolių jai 
daktarui čia ten’ 
medicinos mok

i m?. Gerai prit 
! tisini, žymia*’ 
įioseigą ir

niią. Be4 <«>
dalykas.

Ger* .
"šver ligienis- į

; kos kuriose
j žr Jeigu jo

.mas yra ge- 
.dvus, sausas, i

retai pasirodys. 57-TOS KUOPOS REZOLIUCIJA
energijų būdavo- __________

istas yra geresnis
ir už vaistus. Tiesa, > 

okie darbai turi būti

šiai, ko 3ius$o!inis mokiu:! Italijos moteris 
mieste.

ir merginas, ši nuotrauka padaryta Littorio

Worcester. Mass.

SLA 57-tos kuopos prieš- 
ryti, bet žmogaus svei- metinis susirinkimas Įvyko 
*,M-t,-olzA Kini nirmnio omndžin 3-čia 8-t» valandr,

Moterims PasiskaitytA v omzDftiM SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHEISONIENŽ.

PADARYKIM KELIS NU Kai kurios iš mus mėgsta 
TARIMUS. apie save girti®. Tai irgi blo-

Naujų Metų išvakarėse paprotys. Nutarkime pa-
daugelis žmonių daro viso. aPi? savo.nuopelnus ne-

i kias “rezoliucijas.” būtent kalbėti ir nesigirti savo ga- 
nutarimus. Vieni nutaria bumais. Tai yra menkos ver- 
per ištisus metus negerti, ki- /ekhama. Geriau paro
ti nepykti, nesikarščiuoti, veikla ir darbu ką mo- 
treti nesvetimoteriauti ir tt. kam ir galim, o ne liežuviu.
Nebūtų pro .šalį ir mums. Žmonės sako:. Kas kati- 
moterims, padalyti keliūtų nui uodegų užries, jei ne jis 
nutarimų. Ne juokais, bet Pa^s- . Taigi nebūkim ka- 
i imtai mesti visus blogus ir kunos pačios 
nedorus papročius. O tokių
ydų pas mus yra gana daug. 
Viena iš blogiausių ydų yra 
girtuokliavimas. Yra tokių 
moterų, kurios beveik kas
dien vaikščioja apsvaigu
sios ir apsileidusios. Tai yra

riečia sa
vo uodegas. Nutarkim pa
čios nesigirti ir savęs nere
klamuoti, o pamatysim, kad 
tąsyk kiti kur kas daugiau 
mus vertins.

Nutarus ko nedarysim, 
nutarkim nors vieną ar du

tuoklyste ranka rankon eina! vintis, daugiau skaityti ir• • _ _ • 1 • • A • v • A *1 • | » V •
nustojimas gėdos ir savy- 
garbos. Meskim girtuoklia- 

! vimą, draugės, netik pačios 
meskim, bet ir kitas steng-

mėginti šj-tą j laikraščius 
parašyti. Skaitant ir rašant 
išsilavinsim, išmoksim ir 
daugiau žinosim. Tik išsiia-

DPD 4 UTĮ i kimės atkalbinėti. Padary- į vinusi ir apsiskaičiusi mote-
i kim Naujų Metų išvakarėse rin tinka Į visokią draugiją.

SAUGOKITĖS INFLU 
ENZOS.

Influenzos epidemija 
grasina Amerikos kontinen
tą. šita baisi liga šiuo syk 
gali prigriebti daug daugiau 
žmonių, negu anais metais. 
Ji jau pasirodė vakarinėse 
valstijose ir, žinoma, gali 
pasiekti Rytus. Viešosios 
sukatos viršininkai ir dau- 

5 gydytojų karštai ragi- 
yventojus vengti šitos 
; kiek galint, o ligai ki- 

imtis tinkamų priemo- 
os prašalinimui.

Influenza (dažnai būna 
vadinama tik “flu”) yra 
aštri užkrečiama liga. Žmo
gus ja užsikrečia nuo kite 
žmogaus. Ji plečiasi labai 
greitai, apsargdina daugeli 
žmonių kartu, ir būna prie
žastimi daugelio mirčių.

influenza nėra nauja liga. 
Ji yra žinoma jau nuo vi
duramžių. 1747 metais 
Francuzijos gydytojai ją pa
vadino **La Grippe.” Tą 
Vardą jie pasiskolino iš ita
lu kalbos. Šitas vardas dar

vėl

privalo būti pirmoje gruodžio 3-čią, 8-tą valandą 
toje ir apsaugota nuo vakare, L. U. K. salėje, 12 

alkių, drėgnumo, smarvės, Vernon gatvės. Susirinkime 
a-itaeijos burnos, nosies, dalyvavo pora šimtų narių, 
akių, odos. Ir už vis labiau- į vadovaujant kuopos pirmi- 
siai reikia saugotis fiziško i ninkui V. Jankauskui.

Po apsvarstymo 
i reikalų, buvo prieita prie 
SLA vice pinnininko klausi
mo. kurio darbai pasirodė 

i pro-bolševikiški ir labai 
; kenksmingi Susivienijimui, 
f Todėl didžiumos 
į nešta rezoliucija, pasmer-1 
kianti viršuj minėtą asmenį; 
—Mažukną.

saugotis 
nuovargio ir nušalimo.

Dr. D. Pilka.

tarėju, lietuvių tautos Įžei
dėju, ir SLA garbės žemin
toji!,—

Todėl, šis SLA 57-tos 
kuopos susirinkimas reika. 
lauja, kad SLA vice prezi
dentas J. K. Mažukna tuo
jaus atsistatydintų iš vietos. 
Taipgi pataria kitiems Pil
domosios Tarybos nariams,

ATSAKYMAI. pasižadėjimą, kad tikrai per
_______ įatemancius 1941 metus nei

Toniui Bokui.—Ar bus karto nepasigersim!
kokie natūralizacijos įstaty- ‘ Kitas pasižadėjimas turė- 
mo pakeitimai 1941 metais, tų būti — dėl bet kokio 
mes nežinom. Apie tai, ką menkniekio nepykti, nesi- 
draugas rašai, mums neteko karščiuoti ir viena kitai ne
girdėti. Bet sprėndžiant iš keršinti. Gražumu daug

Taigi pasistengkim 1941 
metais visų šitų dalykų pa
siekti. Kapse.

KLAUSIMAI IR ATSA
KYMAI.

Atsako Dr. Pilka. 

Klausimas: Daktare
aspirinas yra gerai nuo 
no?—K. K.

ar
šal-

JI BUS NUŽUDYTA Už 
IŠDAVYSTĘ.

Ar tai dėl pinigų, ar dėi

bendros tendencijos, kun daugiau gatana atsiekti ne- mela o’Grady paėmė labai 
paskutiniais laikais reiškiasi gu piktumu. Pykti dellpavojtoCT žingsnį ir suklu.

įvairiu į„,| ;i hnhi"Sii«ivienii'imn na>ul a*l?a?1Jos procedūroje, menkntektų, reiškia proto ip0 jį patarnavo savo šalies 
Kad jie butų busivienijimo • palengvinimų pilietybes po- silpnumą. Karsciuotis ir i nriošamZ nanildė išdavvstė® 
sargyboje ir kad sis o/-tos į pieroms imti nelabai galima ginčytis su visais, kurie tik Į nrasiženrima> Kiek an<*- 
Kuopos reikalavimas butų tikėtis. Greičiau tas bus ap- su musų nuomonėm nesutin- į ams skriaudos ta ios išda- 
kuo veikiausia įvykdytas, sunkinta, negu palengvinta J ka, reiškia tolerancijos sto- vystė padarė, nepasakyta.

__ v____ . SLA o7-tos kp. Rezoliuci-į Lucijui J. Evaniuk. —{ką. šukavimais ir strakčioji- jį tapo nužiūrėta Hampshi-
balsų iš-‘Jos Komisija: - 'Tamstos pranešimas apie oponentų neper- jr suįmta. Dabar iš Lon-

K. P. Šimkonis, i Gardnerio Moterų Kliubo, tiknnsim; tik saitai, > lėtai u* • dono labai trumpai prane-
V incas Ašmenskas, i susirinkimą gruodžio 12 d. i rantai kalbant didžiausią gama, jOg karo teismas rado 
Pijus Račila. pasiekė mus pervėlai. todėl lėksiu sugėdmsim ir nutil- kalta ir nuteisė mirti.

Aspiri.; Rezoliucijos komisijon ta-į Red.kcijo, P M laba: Mes įėjome Jj Ko^s yra barba-.bausmę, vienok jos
po išrinkti šie nariai: Kon?dedam šių rezoliucijų dėlto. P™* «®™kun» ideti. To- :išdavyste galėjo buri dar

---------  stantinas šimkonis, Vincas * - ™' mme iam neturėtu būti vie-
K!.: Ka? yra lumbago?— Ašmenskas ir Pijus Račila.

A. J. N. štai tos Rezoliucijos tek-

Ats&kyra&s: N(
nas nuodija širdį.

Au.: “Lumbago” yra
oks skaudėjimas strėnose, •

tos
stas:

Dėlto,
panašus į sustingusi spran- vergdama Lietuvą 
dą (du reumatizmo bro-; smaugdama jos nepriklau 
liai). Juos geriausia yra gy- somvbe, visai tautai 
dyti poilsiu ir patrinimais skaudu smūgį, kuri su di-
geru linimentu.

kad Maskva

džiausiu širdies skausmu 
jaučia kiekvienas geros va
lios lietuvis:

Dėlto, kad Amerikos
Kl.: Ar namie galima iš-

sigydrti nuo tuberkuliozo?; Dėito, kad Amerikos Su- 
Ar būtinai reikia eiti J ligo* vienytų Valstijų augščiausia 
nmę ar sanatoriją. G. K. valdžia nepripažino Mask- 

Ats.: Daugelis žmonių y- vai Lietuvos paglemžimo, ir 
ra pasveikę ir namie nuo tik su Lietuvos atstovais ir 
džiovos ir linksmai gvvena. reprezentantais skaitosi ir 
Bet ligoninė bei sanatorija leidžia jiems eiti savo parei- 

ir šiandien tebevartojamas, j Yra geriausia įstaiga pradėt gas, ir
nors gripas šiek tiek ir ski- įišmokt gydytis. Reikia ži- Dėlto, kad SLA vice pre- 
liasi nuo influenzos. Influ-!n°ti, kad džiovos gydymas zidentas J. K. Mažukna ofi- 
enza paprastai pasirodo kas! yra ilgas ir reikalauja daug ciališkame Pildomosios Ta- 
20 ar 30 metu. Dvi paskuti- i kantrybės. Sanatorijoje to- rybos posėdyje nepripažino 
nės jos epidemijos buvo' kie ligoniai išmoksta pa- p. Daužvardį Lietuvos kon- 
1890 ir 1918 metais. Pasku-1 grindinius principus.— kaip šulu ir užginčijo jam teisę 
tini karta ji buvo atvežta iš i ilsėtis, kaip tyrą orą vartoti, i eiti savo pareigas šioje ša- 
Europos -n palietė Amerikos | kiek ir kokį maistą valgyti, lyje—
žmones kaip gaisras. Dabar.' kaip pats save higieniškai Taip elgiantis, J. K. Ma- 
kai žmonės veik visame pa- ’ užsilaikyti. Daktarai ir nur. i žukna nepripažino Ameri- 
sauiy vėl pergyvena skurdą, ės ji ten išmokins, kaip rei- i kos Suvienytų Valstijų auk- 

kia gyventi ir saugoti savo ščiausios valdžios patvar- 
sveikatą. Kai iis būna nebe- kymo ir nusidėjo Amerikos 
pavojingas kitiems žmo- Suvienytų Valstijų aukš- 
nėms, tada jį paleidžia na- čiausios valdžios tvarkai, 
mo, atgal į draugiją gyventi, i kaipo penktos kolonos a. 

----------  gentas.
KL: Man per kūną ret- Dėlto, kad su Maskvos 

karčiais pereina tai šilti, tai talka lietuviai komunistai 
šalti nuėmimai, daktare. Aš pražudė Lietuvos nepri- 
esu taip nervuota. kad net klausomybę, ir musų bro- 
suklyksiu. Ką daryti? — liūs ir seseris nustūmė Mas- 
Mis. K. L. kvos vergijon. dabar iš jų

Ab.: Pati geriau nieko skausmu ir vaitoiimu tvčio- 
nedarvk, bet kreipkis pas 
gydytoją. Čia daly’tas išro
do įimtas ir tauria gau-i 
pagalbą.

vargą, salti, badavimą, de
presijas ir karą, sveikatos 
saugotojai mano. kad influ
enza vėl žiuri mums Į akis. 
Ir jie jau įspėja: Saugokitės 
influenzos!

Influenza yra didmies
čiuose susikimšusių žmonių 
liga. Tirštai apgyventos vie
tos. seni namai, nešvara, 
dulkėtas darbas yra geriau
sios sąlygos jos atsiradimui. 
Ir dabar, kai visokių šalių 
karo pabėgėliai atvyksta Į 
šią šąli. sunku pasakyti, kas 
ir iš kur influenza mums aL 
veš. Bet ir be atvežimo mes 
jau turime “flu” žymių Va
karuose.

1 igos eiga nėra vienoda. 
Ji dažnai pasirodo kelių rū
šių simptomais. Ji dažniau
siai pasireiškia kvėpavimo 
organų simptomais su šalčiu 
galvoje, gerklės skaudėji
mu, nosies užgulimu, čiau
duliu. kosuliu, skrepliavimu

a Ali’ TAITI SUVIENYTŲ 
VALSTIJŲ PILIEČIU?

Aiškis: iSvuMyti pili«*’vi.^. istaty 
nai sa reikalingais kla^ i-np s ir a: 
•sakymais lietuviu ir angl į kalbose 
inira perž'urėta ir pagermtii 
airių Kųii.s ,,. 2;>'

PAPARČIO ŽIEDAS Iii KETURIOS 
KITOS APYSAKOS:

(1) Neužsitikintis Vynus; (2> 2v- 
Jinti Giria; <3> Klaida; <4> Koreic- 
*a. Jo-e nurodoma kaip žmonės pai
kai tiki j vi.-okiu- prietarus, 
burtus ir tt. Kaina ...................... įfcc

jasi: 
Dėlto. kad “Tėvynės” re-j

komunistų darbu piktinasi J 
ir juos užtai pamatuotai 
-me kia:

Dėlto, kad SLA vice pre
zidentas J. K. Mažukna už
tai “Tėvynės’’ redaktorių 
ui i ta niekinti net oficiališ- 
kame Pild. Tai.vbos posėdy
je, tuomi aiškiai pasirody
damas Lietuvos ir jos ne
priklausomybės žudikų už-

• i -s i i ------ ---- -- --------- i uvfo oiiuuvuvo ievai nuu uivr • 21-.
si, kad o-cio apskričio kuo- bai ačiū už gražius linkėji- i teris yra liuosa. Rodos, daug 
pos gali geriau p. Mazukną mus. Straipsnelį apie “a-Į gižiau ir padoriau kalbėti n;Q„^n 
pažinoti, nes jos arti jo gy- niuolą ir velnią” da neper- apįe kįtų gerus darbus, jų niausia
ye?„a* .J*’108 ku°P°s nera žiūrėjom. 'nuopelnus, o trukumus ir - v»Lstvbės naudai Okai
bolsevikiskos. Jos pasmerkė __ Iritiem* kare*.1 klaidas užtvlėti Bet kur VaIStyt)eS.n.aa?ai'U Kai
boiševiku diktatūrų Lietu- tau’ Kartais nrasinanoma .ta* B su’

Užtarė ReifkiT ios n J lelv10’ numely -?elpa kel!a;15P!e,. as™e"!, nužudyti,
jos užtai e. Kenkia jos ne tas pranešimų, todėl dalykų ir paleidžiama juos 
™an.°>. .KSd j>s, bolševikas. daug korespondencijų ir ki-; apyvarton kaip grynų pini- °s

R,?.1?1',10 , ..re?Iake!J?, "S1 tokiu raštų turėjo atlikti, gų. Tai m netik negražu, t!"™a ”®J?1'Į ! 
netiki fatd jis oędsevikas ar Pasisleng?i^e ju£ sunau- bet ir nedora! Paleisti plet- 
Ze"k doti sekančiam numeri’- kai gali padaryti gana di- M™.

moterys! Daž- 
vyrų prikalbintos, 

jos leidžiasi šnipinėti sveti-

dyti į žmogų šitokiais ap
kaltinimais yra nerimta.
ŽODYNĖLIS

LIETUVIŠKAI - ANGLIŠKAS IR
ANGLIŠKAI -
1S.OOO ž-xlžiu. 
kišenvie C—- 
skure 
sreres
kalbo
Kaina

LIETUVIŠKAS, telpa 
laibai parankus turėt 

’jrvtas dirbtine 
Parankesnio ir 
ynėlio lietuviu 
nas “Keleivy.” 
............ M.00

LIE*} .VES MY“
LĖ UGYSTĖ

ILL
r IETAMS.

•Tos Me nkns,
I te^an, III.

F. Serir pa geibi nin..
733 L egan, III.

Suzana 4 rast.
730 M aukegan. Iii

Emilija rast.
720 Vi gan, IIL

K. Vaiti
726 — ran, m.

AI
D. Laure mnas.

K. Darnb rankas.

P. Rukštf
Susirink tinj ne<W-

iier.j kožn . po pieta.
Liuosybėa p. 8th ir
Adams So

GERAS PAPROTYS VERTA 
PALAIKYTI.

j Pačiutė: Joneli brangiausia, 
mudu taip staiga apsivedėm, 
kad aš greit da negalėsiu Savo 
mergystės papročius užmiršti.

Vyras: Tas labai gerai, šir- 
duk! Kada tik norėsi naujos 
skrybėlės ar dreses, tai visada 
prasyk, kad tėvas duotų pini
gų.

delę skriaudų nekaltam as- fTe!i?SgS?ybei’ irgi sun‘
menini Padarykim pasiža.: ^lal nut»uatų._____________ _

dėjimą daugiau neliežiu- SadaRnm Teari}*, tol veikalas, kuris
vauti ir viena kitos nepur- taS‘3J»»i,kSiSf
Vinti. talisman. Kainr ....................... 25o.

SIELOS
BALSAI

LIET ALBOS GRAMATIKA
Pr ikoa Lietuviams Mokytis Kalbą

SUT LKA, Lietuviu Kalbea Makytafaa prie
MASt DEPARTMENT OF EDUCATION

DR. D. • Columboo Ave^ Boston, Mooo.

GRAŽIOS EILES, DAINOS 
IR BALADOS.

Knyga papuoita daugeliu spalvuotų puikių paveikslu, 
223 puslapių dydžio, apie 150 Įvairių eilių,
JI PAUNKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO

DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRUŲ RUSIŲ EILES:

TAUTIŠKOS, AE1MYNKKOS IR DARBININKIŠKOS 
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.

KAINA TIK S1.M.
SLŽS.

karta.
teriamia

_____  . _ _ siusti ticsk*t papr?.—
tame koaverte, bet reikia aiškiai efiaiyti save ir MKdc;vh” ad- 
re«a ir nepamirškit prllipyt utt

“KELEIVIS”
an BR0ADWAY, SO BOSTON. MASS.
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7INI0S iš LIETUVOS
NEPAGAUTOS BOLŠEVIKŲ CENZŪROS

MASKOLIŲ ARMIJA SUĖDĖ LIE
TUVOS DUONĄ.

(Pranešimas iš Šveicarijos.)

Lietuvos bolševikai jau 
buvo priveisti šauktis j Mas
kvą, kad atsiųstų kiek glu
dų, nes maskolių armija jau 
beveik suėdė visą Lietuvos 
žmonių duoną. Ir Kauno 
bolševikai dabar giriasi, 
kad Maskva jau “rūpinasi” 
Lietuvos žmonėmis, jau pri
žadėjusi atsiųsti “daug” 
kviečių ir rugių.

Rašydama apie tą “pa
galbą,” kauniškė bolševikų 
“Tarybų Lietuva” sako, kad 
toji duona, kurios Maskva 
prižadėjo, esanti Sovietų 
“draugiška parama Lietu
vai.’’ Ir toliau ji mulkina sa
vo skaitytojus šitokiais 
džiais: “Tiesa

laiką buvo ištuštinti, tai da-s 
bar raudoniesiems Lietuvosj 
valdovams nieko kito nebe-į 
liko, kaip kreiptis i sovietų 
Rusiją ir maldauti nors dalį 
išsivežtųjų grudų grąžinti. į 
Aišku, bolševikai butų per 
padorus žmonės, jeigu jie' 
prisipažintų, kaip jie Lietu-į 
vą nualino. Dabar iš sovietų ■ 
gautas vienas kitas jų ka-; 
riuomenei išlaikyti grudų 
vagonas vaizduojamas kaip' 
nepaprasta “parama,” už' 
kulią apiplėštieji Lietuvos ■ 
žmonės dar turi būti dė
kingi.

Dar vienas reikšmingas 
faktas: oficialiniuose pra-• 
nešimuose sakoma, kad iš 

»Kiais zo- soviety Rusijos 
pasakius, “dideli kiekiai ]

gaunama
- - . . dideli kiekiai kviečių, ru-

siuo metu mes neturime jo- gjy jr Bolševikai yra 
kio javų trukumo. bet musų per dideli propagandos spe-

Samurajai Mokinasi Skraidyt

šis vaizdelis parodo japonų karo mokyklos mokinius skraidą 
ponų orlaiviai sužymėti ne japoniškomis, bet lotyniškomis ra

norėdama už
tikrinti padėtį visai žiemai, 
kad nepasireikštų kokie tru
kumai dėl lietingos vasaros, 
iš anksto pasirūpino svar
biausiu dalyku—duona ir 
ta duona jau plaukia iš ki
tų tarybų respublikų.” Pa
galiau laikraštis dar sako: 
“Mes nebesame vieni ir vi. 
sų apleisti, kokie buvome 
buržuazinėje Lietuvoje.”

Šis “draugiškos paramos” 
faktas tegali iššaukti iš 
kiekvieno lietuvio pusės la
bai liūdnų minčių. Tiesa, 
kad šįmet Lietuva turėjo ga
na lietingą orą, dėl kurio 
nukentėjo pasėliai. Nors 
derliaus daviniai nenaskelb-

cai, kad jie nepasigirtų, kiek 
grudų bus gauta. Dabai* pa
sitenkinama tik bendra fra
ze “dideli kiekiai.” Ar tų 
“didelių kiekių” bent už
teks maskolių okupacinei 
kariuomenei išmaitinti, ar 
Lietuvos ūkininkas, ir taip 
jau visokeriopai apiplėštas, 
gaus dar maitinti okupan
tus? Deja, galime neabejoti, 
kad antroji prielaida bus 
tikresnė. Jei butų kitaip, tai 
okupantai nebūtų išsivežę 
visas grudų atsargas, kurias 
jie surado “badaujančioje 
buržuazinėje” Lietuvoje.

Kiek Maskvos agentų re
daguojamai “Tarybų Lietu
vai” rupi tiesa, aplašant

Nutarė Naikinti du- net ūkininkams va
MASKVOSvulius, Nes Pašaro 

Nėra.
AGENTAI.

Sovietų - Rusijos žemės 
ukio komisariate organizuo. 

Šiauliuose buvo susirin-j Ja™ vyriausioji gamybinė- 
kusi apskrities žemės ukio į teritorinė vakarų valdyba, 
komisija, kuri svarstė ak-! . J^adovaus ^^ietuvos,
tualiuosius žemės ukio klau
simus. Paaiškėjo, kad lygi
nant su pereitais metais 
šiais metais derlius yra ma
žesnis:
10 nuos.,

Latvijos ir Estijos žemės 
ukiui.

Taip skamba oficialinis 
_ sovietų telegramų agentūros

žiemkenčių' Saudu pranešimas. Taigi, net Lie- 
vasariniu šiaudu ■ tuvos žemes ukiui vadovaus 

40 nuoš. ir šieno bei dobilų! Maskva. Kaip po tokio “va- 
20 nuoš. Ryšium su tuo nu- dovavimo atrodys Lietu

ti, bet per visą Nepriklauso- “draugiška paramų” iš so- 
mos Lietuvos valstybės gy- ------ »—l-— —•-^* *—J
vavimo laikotarpį turėjome

tarta mažinti gyvulių skai
čių. Pirmon eilėn busią nai
kinama senesnio amžiaus 
ir menkaverčiai gyvuliai, 
kas sudaro 4 nuoš. viso gy

vos žemes 
abejoti...

ūkis, netenka

ir geresnių ir blogesnių me
tų, bet vis dėlto nekuomet 
Lietuva nebuvo iki tiek nu
sigyvenusi, kad butų buvę 
reikalinga įsivežti duonos iš 
svetur.

Bet visa dabartinės Lie
tuvos nelaimė g’udi ne blo- 
gesniame derliuje, o tame 
fakte, kad lietuvių tauta pa
teko į svetimą okupaciją. 
Netenka užmiršti, kad Lie
tuvos teritorijoje yra sugru
sta šimtai tūkstančių mas
kolių kareivių, kuriuos mai 
tinti turi ne kas kitas, kaip 
lietuvis ūkininkas.

Kai okupantai atėjo į Lie
tuvą, vienuose “Lietūkio” 
elevatoriuose buvo 24,000 
tonų įvairių grudų. Dėl san
dėlių perpildymo “Lietū
kis” šią vasara turėjo dviem 
atvejais sustabdyti grudų 
supirkinėjimą." Be elevato
rių, “Lietūkis” turėjo da 24 
didžiulius kooperatinius 
sandėlius, kuriuose buvo su
pilta tūkstančiai tonų gru
dų. Prie šios milžiniškos at
sargos reikia priskaityti dar 
kariuomenės reikalams lai
komus intendantūros san
dėlius. kuriuose buvo dešim
tys tūkstančių tonų grudų. 
Negana to. šimtai malūnų, 
kurių dalis sutalpindavo po 
tūkstantį ir kitą tonų grudų, 
buvo perpildyti. Jeigu dar 
pridėsime ūkininkų aruo
dus, tai gausime, kad Nepri
klausomoje Lietuvoie mas
kolių okupantai užtiko šim
tus tūkstančių tonų įvairių 
grudų rusių.

šių milžiniškų grudų at
sargų net maskolių sąran
čiai per kelis okupacijos 
mėnesius negalėjo apėsti. 
Jeigu rudenį, kada norma
liai kooperatyvai ir turgai 
buvo užverčiami javais, jau 
reikia maldauti paramos iš 
sovietų Rusi jos, tai iš to te
galima padalyti išvadą, kad 
užtiktąsias Lietuvoje grudų 
atsargas okupantai išsivežė 
sovietų Rusijon. Kai visi 
Lietuvos elevatoriai, sandė
liai, malūnai ir ūkininkų 
ai uodai rusų per trumpą

vietų Rusijos, matyti kad ir vulių skaičiaus, 
iš tokio fakto. Tame pat Toliau komisija konstata-pat
straipsnyje piešiama, kaip 
“laimingai” gyveną sovietų 
piliečiai ir kaip “badaujan
čios” “kapitalistines’’ vals
tybės. Girai, “Suomija, Šve
dija, Šveicarija įsiveda duo
nos korteles.” Mes pasi
stengsime patikrinti, ar yra 
duonos kortelių Suomijoj ir 
Švedijoj ir apie tai paskelb
sime savo biuletinyje. Kai 
dėl Šveicarijos, tai čia jokių 
duonos kortelių nėra. Tai 
yra grynas išmislas. kuriuo 
tesiekiama mulkinti nelai
mingus, okupacijoj gyve
nančius, lietuvius, nebetu
rinčius jokio galimumo pa
tikrinti viso to melo, kuriuo 
jie Maskvos agentų maiti
nami.

Ryšium su oficialinių su- 
sovietintos Lietuvos val
džios organų pranešimais 
apie grudų “paramą” iš so
vietų Rusijos pusės, galime 
pranešti iš savo pusės šiuos 
visiškai autentiškus faktus. 
Kai pereitų metų pabaigoje 
Maskvoje vyko Lietuvos— 
SSSR derybos dėl prekybos 
sutarties sudarymo, sovietų 
Sąjungos užsienio prekybos 
komisaras Mikojan musų 
delegacijai pareiškė: “Ech. 
nebloga butų pas jus nupir
kti gyvulių, bet stačiai nepa
togu. Tiek šaukėme apie sa
vo kolchozus, o dabar imk 
ir pirk gyvulių iš Lietuvos!”

Tenka pastebėti, kad sis 
gana dramatiškas “draugo” 
Mikojano pasisakymas ne
trukdė sovietams pirktis 
Lietuvoje didelius kiekius 
sviesto, kiaulių, raguočių ir 
kitokių maisto produktų. 
Taip “buržujų” nualinta 
Lietuva statė maistą visko 
“pertekusiai” societų Sąjun
gai!

ČEKISTUI PENSIJA.
Žuvusio čekisto Fabijono 

Stanislovavičiaus žmonai 
vidaus reikalų komisariatas 
suteikė vienkartinę pašalpą 
1,000 litų. Komisariatas da
rą® žygių, kad šio lietuviško 
čekisto šeimai butų paskir
ta pensija.

vo, kad žemės ukiui reika
lingų pramonės gaminių 
kainos pakilo, todėl reika
linga Jieškoti priemonių pa
kelti žemės ukio gaminiams 
kainas. Tenka prisiminti, 
kad “Maistas” tiktai šiomis 
dienomis pakėlė gyvulių

KIEK BUS ATIMTA 
ŽMONĖMS NAMŲ?

I Sovietų Lietuvoje dar ne
paskelbta, kiek namų bus 
nacionalizuota. Bet iš davi
nių apie namų nacionaliza
cijos Įstatymą, kaip ir Lietu
voje, iš 19,000 namu nusavi
nama 12,000 namu.

nt orlaiviais. Įdomu, kad ja- 
idėmis.

PABALČIO SPORTININ
KAI SUMUŠĖ MASK

VIEČIUS.

Į Rygą buvo atvykę, kaip
“Tarybų Lietuva” praneša, 
geriausi Maskvos karinės 
apygardos lengvaatlečiai, 
krepšininkai ir futbolini’ 
kai. Prieš juos žaidė rai* 
nosios armijos Baltijor 
apygardos sportinir 
riuos sudaro liot 
viai ir estai, a 
krepšinyje maskvR 
riausius sportinink 
šė 45:28. Pati “Ta 
tuva” pripažįsta, k 
tiečiai viršijo m; 

i tiek techniškai, ti 
kai. Maskviečiai i 
bai senoviškai. Ta 
bole pabaltieči; 
maskviečius 4:3.

d? 
ti iū.k 
turtą.

i DAUv.
i Kauno \ 
operacinės 

■ teles valdyba 
artelės nar 
bedar’ ’ 
g?

KOMUNISTAI UŽĖMĖ 
PARAPIJOS SALĘ.

Bartininkų miestely ko

! LIETUVĖ—35 
MOT’

i Vilniuje gyv 
deikienė, kui 
pagimdžiusi ' 
delis vaikų 
čių šeimyn 
džiausią va; 
dikių sveik 
ma rūpint1* 
nės vaik* j 

HitP / 
duot’ 
dal* 
ti

kainas 30 nuoš.. tačiau pra- munistai užėmė parapijos 
monės gaminių kainos yra salę ir dabar tenai mitin-

guoja.

Lengvai Buda*
Išmokt Angliškai.

Rankius reika!ingiausių žodžių ir 
oasikaibėiimų. ši knyga sutaisyta taip
lengvai ir suprantamai, kad kiekvie
nas gali greitai išmokt kalbėt anglis

DAVATKŲ GADZINKOS ir kitos 
linksmos dainos. Apart juokingų •‘Da
vatkų Gadsinkos” telpa 30 įvairių 
juokingų dainų, eilių, parodijų ir tt. 
Daugelis iš dainų tinka juokingoms 
deklamacijoms. Šešta pagerinta 
laida, 4S nusl................... .............. 10c.

Knygoje aprašo:? 
garbintojų *rTe

V

leivi:
I

labiau pakilusios.
Šiaulių apskrities žemės 

ukio komisijos nutarimas 
naikinti gyvulius parodo, 
kaip bolševikai mulkina 
žmonėms akis, kuomet jie
kalba apie tai, kas bus atei- kai. Joje telpa netik atskiri žodžiai, 
ty. Nelabai senai Amerikos p.*sika,!bžjimai dar
bolsevikų “Laisve riebio- ėjus krautuvė, pas d&kvarą, pas bar 
mis raidėmis išspausdino kriaučių ir tt su fone

“kablegramą,” kad atemafl-‘padidinto ir pagerinu laida. Sutaisė
čiais metais Lietuvoje mėsos St 95..........
busią “79 procentais” dau
giau. negu šįmet. Dabar gi 
išrodo, kad mėsos galės būti 
79 procentais mažiau, nes 
jau dabar gyvulius tenka 
naikinti.

KOKIUS DR 
GARBU

SUIRUTĖ LIETUVOS 
GELEŽINKELIUOSE.

Jau buvo keliatą kartų ra
šyta, kad pradėjus Lietuvos 
geležinkelius “tvarkyti” pa
gal Rusijos “tvarką,” tuojau 
juose pasidarė rusiška be
tvarkė, kurios iki šiol nebu
vo. Dabar sovietų geležin
kelių valdyba skelbia, kad 
“nuo š. m. gruodžio mėne
sio krovinių pervežimas ge
ležinkeliais bus vykdomas 
pagal planą.” Šis “planas” 
pasireiškia tuo. kad siuntė
jai turi bent vieną mėnesį iš 
anksto pranešti, kada jie 
mano prekes krauti ir kiek 
vagonų jiems reikalinga. 
Kas bent prieš mėnesį nebus 
padavęs pareiškimo, tam 
vagonų nebus duodama. 
Kaip žinoma, visas sovietu 
gyvenimas vyksta “pagal 
planą,” todėl jis taip ir dez
organizuotas. Ypatingai dabatt 

perskaityt, ne
Knyga didelio f 

—1.00; audimo



L G.
Hfating Engineer.
317 E st., So. Boston.

Dr. Joiin Repshis

šachu- 
obiliai 

Tai pa-

MstMi Lietini Venk ir 
Flefeaenhi Draugija

ŠV KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ PROGA ŠIRDINGAI SVEI 
KINĄ VISUS SAVO DRAUGUS. KOSTU MERI US IR RĖMĖ- 
JUS. ir Halu Linksmų Eveačių ir Laiadngų atelaančių 1941 au

Verslo ir Profesionalų Draugija širdingai prašo visų lietuvių 
remti tuos biznierius, kurie priklauso prie šios draugijos, nes 
jos nariai pilnai užsitarnauja paramos. Jie kiekviena proga re-

,ais me. t mia visus tautos reikalus ir atskirus žmones bei organizacijas.

TONIKO IŠDIRBĖJAI. 
Myopia Club Beverage (X,

Grafton st., Islington, Mass. 
Pr. Gerulskis, sav.

S. C. Petrulis,
125 Wrentham st., 
Dorchester, Mass.

J. Tarutis,
292 E st., So. Boston.

(RKPtTS) 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

Vataadm: S-4 Ir M
ir SreataStasMi 

aaa M M lt ryta
tn RARVAED STREET 

et arti

DRAUGUOS NARIAI—BIZN 
os grai-i,ERIAI * PROFESIONALAI 

AOOO sa-AUKSORIAl.

i Kambarys
nkanuts merginai 

.-a šilima ir galinta 
.uinti. Galima matyti 

. k. W. (top floor) (1
jgc st.. Cambridge.

Ketvirtis Ė Co„
312 Broadvvay.

So. Boston, Mass.

P. Valukoais, 26 W. Broadvvay, i 
So. Boston, Mass,

IŠDIRBTAS PER Frank Uhitkens, Jeneter,
25 METUS 321 Broadvvay, So. Boston.

.DUODA ČEVERYKŲ IR j
»li

C. F. Grigas. 107 W. Sth st., 
So. Boston, Mass.

Baris Beverage (X
220 E st., So. Boston,

K. Borysas, sav.

živ KRAUTUVE. netoli nuo i J. Dilia, 366 W. Broadvay,
.o. Lietuvių apgyventoj koloni. , Boston, Mass.

-avininkas retired. Norint jsi- ■ 
gerą biznį, klauskite šiuo adresu, ;

Builders A Contractors, 
99 Mayflower Rd..

Sųuantum, Mass.
■--------- —(r-

GRABORIUS.
8. Barnaeviez Suaus,

394 Broadvay, So. Boston.

V

81384
MEDICINOS DAKTARAS

C.J.HIKOLAITIS
Valandos: ano Ž iki 4 po pintų. 

7 iki 8

AUTOMOBILE IR GARAGE.
Bay Viev Motor Service,

1 Hamlin st., So. Boston.
P. Trečiokas, ved.

IP7 SUMMER STREET. 
LAWRENCE. MASS.

■ ''' l. I.1'
jO.

/čia
todi-

nyčia
<?an-

tiktai laiškais. A. B.
.53 Broadvvay, So. Boston, Mass.

BUKIT TEISINGI 
Savo Laikrodžiui.

nOIV!

APDRAUDOS IR NUOSAVY
BIŲ ISIGUIMO ĮSTAIGOS.

Boston Realty Trust.
317 E st., So. Boston.

Adv. J. B. Gailius, vedėjas.

RAKANDŲ IR BALDŲ 
KRAUTUVĖ.

i Lithuanian Furniture Co.,
i 326 W. Broadvvay. So. Boston, 

A. Asmenskas. vedėjas.

Se. Boston Garage,
453 Broadvvay, So. Boston. 
Broliai Strekauskai,

J. Strekauskas, ved.

Juozas Balušaitis. Real Estate
317 E st., So. Boston

i '

Lithuanian Agency, Las & Co.,
545 E. Broadvvay. So. Boston.

A. J. Kupstis,
332 W. Broadvvay, 

So. Boston, Mass.

A. P. Kadis, Real Estate.
111 Marine Rd.. So. Boston.

ai peržiūrės ir 
ui. Jeigu reikės 

už mažą kai- 
ikite pamaty- 

pasirinkimą 
HAM. HA- 

ir WEST-

i ALAUS BRAVORAS. 
Brockerts Brevving Ca^

60 Ellsvvorth st.,
A. Pinkevičius, prez

\Voscester, Mass.

Bertom St. Garage.
119 Boston st., So. Boston, 

P. Pilvinis, sav.

VL Gurskis,
701 Columbia Rd., 
Dorchester, Mass.

LINKSMŲ KALĖDŲ ir 
LAIMINGŲ NAUJŲ

METŲ
Linki Visiems Savo Draugams

PAULINA LUZECKAS, M. D.
400 BROADWAY.

CAMBRIDGE, MASS.OOeMMMMMMMMMMK

Chas. A. Wayshvi9e. 
1410A Columbia Rd., S. B.

ALINES—VALGYKLOS. 
Strand Cafe,

374 W. Broadvvay, So. Bostoif, 
K. Budreckis, sav.

GĖLININKAS.
Broadvvay Florirt,
501A Broadvvay, So. Boston. 

A. Zardeckas, sav.

! ' BARBERIS.
S. Zanger,

451 E. 8th st., So. Boston.

TEL. ŠOU 2712

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS) 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
Specialybė: Aki*. Viduri* Lig*. 

Aus*. Nosies ir Gerklės. 
Vartoja vėliausios konstrukcijos 
X-RAY Aparatu.
VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8 

534 BROADWAY.
SO. BOSTON, MASS.

Diamond Cafe,
į 305 Broadvvay, So. Boston, 

Neviera ir Razvadauskas, sav.

DUONKEPIAI. 
C. K. Plevokas,

131 C st., So. Boston.

A. J. Namaksy. 414 Broadvvay, International Cafe,
So. Boston, Mass.

W. A. Amsie, Insurance.
24 So. Munroe Terrace, 
Dorchester, Mass.

317 Broadvvay. So. Boston. 
B. Petruškevičius, sav.

SIUVĖJAI.

Broadvvay Cafe,
377 Broadvvay, So. Boston, 

G. Masilionis; sav.
C. Sabet Tavern,

YRAMS ir J. P. Aidukas. 
krautuvė 322 W. Broadvvay. So. Boston.
vasirinki-
uidien!

CO.
t«l»

117 A st., So. Boston, 
K. Sabeckis, sav.

Walter Lepeska,
148 D st., So. Boston. 

FOTOGRAFISTAS.-

Štokas Photo.
450 W. Broadvvay, So. B.

J. Stukas, sav. i

Batų Taisytojas, dirba Raktus. 
J. Vyšniauskas,

310 E st., So. Boston.

Dr. Leo J. Podder
U Leningradu.

Spactaliatar Vyriškų lr 
Ugų, taipgi Kraujo ir Odos.

Valaadoa: am lt iki lt 
am 2 iki 4, am 7 iU 8
18t HUNTINGTON AVĖ, 

BOSTON, MA8S.
TeL C«ai

VALGOMŲ DAIKTŲ 
KRAUTUVĖS.

L St. Market, W. Baniulis, sav., 
181 L st.. So. Boston.

Third St. Cafe, Ine.,
58 Dorchester st., So. Boston

Razvadauskas ir Neviera, sav.

ADVOKATAI.

Cižanskas Market,. 248 E st.,
So. Boston. A. čižauskas. sav." —

South Boston Cafe,
249 Broadvvay, So. Boston, 

V. Balukonis. sav.

J. tt.
317 E st., So. Boston.

I1 i
i

i Peter Sbimon,
i 332 W. Broadvvay, So. Boston

TeL TRObridge 9466

Dr. Susan 
Glodieneo-Curry

LIETUVE DENTI8TR 
VALANDOS: M Ir M.

«7B Mnaandmautts Atk,
(PRIE CENTRAL SKVERO) 

CAMBRIDGE, MASS.

W. J. Jakštas Co.,
308 W. 4th st., So. Boston. 

W. Jakštas, sav.

Cafe—Annie Yvvoekos,
I Vaškienė,

516 Dorchester avė., S. Boston

Bay View Market,
502 E. 8th st., So. Boston. 

J. Glineckis, sav.

hn Jakštas Market.
57 W. 5th st.. So. Boston. 
Jonas Jakštas, sav.

t’s Market,
E 6th st., So. Boston. 

Marcinkus, sav.

is Market,
So. Boston, 

aliackas. sav.

Silver Cafe,
324 Broadvvay, So. Boston, 

F. Zarvečkas, sav.
D & 2md St. Tavern. ~~~

312 D st., So. Boston,
S. Aliukonis, sav.

NARYS.
J. Smigias,

54 Gatės st., So. Boston.
RADIO VEDĖJAI.^

DR. G. L. KILLORY
88 SCOLLAY 8QUARE, Ro
BOSTON. Tekf. Lafayette 

mt 2044-J

st., So. Boston 
?nas. sav.

larket,
. So. Boston 
uskas, sav.

So. Boston 
sav.

So. Boston 
v.

.! DEGTINĖS PAKELIŲ KRAU-: 
I TUVĖS.
į L St. Tavern ir Package Stere,
j 195 L st., So. Boston,

j. Strigunas. sav. •
1 W. Yanuss Package Store,

So. Boston Liųuor.
134 W. 6th st„ So. Boston.

LAIKRAŠTININKAI. ; 
Laikraštis Darbininkas,

366 W. Broadvvay, So. Boston 
A. Peldžius, vedėjas. 

Keleivis,
253 W. Broadvvay, So. Boston, 

S. Michelsonas, red.

R. M. Sidney, Prtotting Service,
315 E st., So. Boston,

R. M. židžiunas. sav.

į A. F. Kaeižys,
366 W. Broadvvay, So. Boston.

'Lithaaaiaa Radio Broadcasting 
j Cor>M 73 Farragut Rd., S. B. i 

Steponas Minkus, ved.

VALDYBA.
Pirm. A. J. Kupstis. 
Vice-pirm. Albinas Neviera.; 
Fin. rast. Petras Shimonis, i 
Izd. A. J. Namaksy.
Prot. rašt. Steponas Minkus.

SPRCUUSTA8 KRAUJO INKSTU 
į IR NERVŲ UGŲ.
i VaL nuo P ryt. Iki 7 vai__

ana lt lyto U L

TaL 8OU 88OS

DAKTARAS

J. L.
OPTOMETRISTAS

Oflrn
Nm t ryte iki 7

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

Nm • ryto ild 1S

447 BR0ADWAY, 
S0. BOSTON, MASS.

DAIKTŲ
VĖS.

Inare,
So. Boston,

Metropolitan Printing A Sigmų
409 Broadway. So. Boston, 

Al. Lutkevich, ved.

KONTRAKTORIUS—
PENTOMUS.

Peter P. Plevokas,
317 E st., So. Boston,

So. Boston. 3 Evansdale Terrace, 
Dorchester, Mass.

1DŲ" IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
ir Rėmejmm Lenki

įdreckis, ir Ant. Rimkus, Mgr.

irengti Valgiai švenčiu
iu r>eą»in:Ų Vyntj ir Alaus.
KY, SOUTH BOSTON.

APDRAUSTA
PERKRAU8
TYTOJAI.
(Iasared
Moven)

Perkraustom 
čiapat ir į to

888 RROADVAY.
80. BOSTON, MASS.

Tel. SOUth Boaton 4818

TeL 88684 Gyv. 81181

OPTOMETRISTAS
Valaadoa: > ild 18

S Rd 6,
7 iki 8.
8 fld 18 

tr
AKIŲ DAKTARAS 

Ittaiao defektuotas akis ir 
mu laiku sugrųiinu 
saminuoju ir

V*
LAWRENCR, MASS.

YVONNE’S
HOUSE OF BE A UTY

YVONNE MAURA 
Lietarė Moterų (,r*r.ra Kaltoron 

Lavinta Ekspertė
* RASTERN AVENUE

Tel. DKINiam IM<> mm B ♦ ♦ » m • • m * * • « *

BAY VIEW
MOTOR SERVICE

SOUth

8TUDEBAKER AUTOMOMUŲ 
IR TROKŲ AGENTŪRA 
Ratam Stebėtinai Pigina. 

Dideli maorlatami *

TAIPJI TAISOME AUTOMOM. 
LIŪS IR TROKUS VISOKIU 

IADIRBYSČIŲ.
Potur Trvėtabm Ir

1 BAMUN81RBR

. iv'




